
 

I.  Linnavalitsus esitab ettepanekud 2020. aasta I lisaeelarve eelnõu muutmiseks, mille 

tulemusel eelarve maht ei muutu: 

1.1. Esialgu kavandatud avandatud reservfondi suurendust (500 000 eurot)  vähendatakse  

240 000 eurot. 

1.2.1.  loobuda teekattemärgistuse uuendamiseks planeeritud vahendite vähendamisest 30 000 

euro ulatuses aktsepteerides selle otsusega volikogu majanduskomisjoni sellesisulist 

ettepanekut.  

1.2.2. Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määrusega nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku 

omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud 

tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" Tartu linnale 

eraldatud 3,89 miljoni eurone investeeringutoetus kajastatakse tuludena  ja kuludena 

objektide lõikes teises lisaeelarves. Lisas 5 on toodud objektid, mida kavatsetakse 

meetmest rahastada, ja küsitakse volikogult luba riigihangete läbiviimiseks. Toetuse 

saamise eeldus on, et hanked peavad olema läbi viidud hiljemalt 15. novembriks 2020. 

a. Parandusettepanekuga suunatakse kavandatud objektide projekteerimiseks 175 000 

eurot. 

1.2.3. Tartu linna omandis olevate hoonestamata elamumaa sihtotstarbega Ujula tn kinnistute 

müügi järgselt on linnal vastavalt detailplaneeringule kohustus ehitada välja Ujula tn 

pikendus, mille  projekteerimiseks on kavandatud 35 000 eurot. Linn ehitab põhitänava 

koos kõnniteedega ning arendaja ehitab kvartali siseteed.   

 

2.1.-2.2. Vastavalt Kultuuriministri 25.05.2020. a käskkirjale nr 87 "Toetuse eraldamine 

eelarvevahenditest “Rahvaraamatukogude teavikud” " eraldatakse Tartu Oskar Lutsu 

nim. Linnaraamatukogule täiendavalt 12 961 eurot. Linnavalitsus teeb ettepaneku 

vähendada linnarahadest kavandatud teavikute soetust sama summa võrra, mistõttu saab 

vähendada aasta alguse jäägi suunamist kulude katteks. Raamatukogu eelarves on ja jääb 

teavikute soetamiseks kokku 257 331 eurot sh riigi toetuse arvel 118 792 eurot. 

 

3.1.-3.3 Tartu Mänguasjamuuseum esitas seoses "COVID-19 Kultuuriministeeriumile 

taotluse seoses "COVID-19 eriolukorraga omatulude alalaekumise korvamiseks. 

Alalaekumine oli taotluse esitamise perioodiks täpsustunud ja senise 56 000 euro asemel 

tuleb vähendada 83 301 eurot, millest kaetakse 65 165 eurot Kultuuriministeeriumi 

abifondist. Toetuse saamine annab võimaluse vähendada seni linna aasta alguse 

vahenditest kavandatud alalaekumise korvamist summas 37 864 eurot.  

 

II. Valimisliit Tartu Heaks on teinud ettepaneku vähendada valitsemiskuludes tööjõukulusid 

488 793 eurot ja suunata see sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarvesse vähekindlustatud 

peredele lasteaedade kohamaksu ja toitlustamise kulude kompenseerimiseks. 

 

 Linnavalitsus ei toeta ettepanekut. Linnavalitsus on käivitanud linna (avalike) teenuste 

hindamise, mille käigus hinnatakse teenuste osutamise mahtu ja efektiivsust ning 

kaardistatakse teenistujate igapäevased tegevused. Seeläbi saadakse objektiivne 

infosisend linnavalitsuse poolt osutatavate teenuste mahu optimeerimise, sellega seotud 

töö ümberkorraldamise ja teenistujate arvu vähendamise otsuste tegemiseks. Analüüsi 

valmimise eeldatav tähtaeg on 30. september 2020. a. Analüüsi põhjal tehtavate otsuste 



tulemusena vabanevate põhitegevuse kuludega (sh tööjõukuludega) on võimalik 

arvestada Tartu linna 2020. a II lisaeelarve koostamisel.  

 

 Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves on 700 000 eurot täiendavateks 

sotsiaalabitoetusteks, kust kaetakse ka vähekindlustatud perede kohamaksu ja 

toitlustamise kulud lasteaias, gümnaasiumis. Osakonna kulusid lisaeelarve raames 

kärbitud ei ole ja 5,5 kuuga on eelnimetatud toetusest kasutamata 75%, mis loob 

võimaluse  raskustes ja paljulapseliste perede abistamiseks. 
 


