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Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, § 48 lg 1 ja 

Tartu linna põhimääruse § 13 lg 1 ning § 19 lg 1, Tartu Linnavolikogu

 
o t s u s t a b:

 
1. Moodustada seadusega pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade 

küsimuste arutamiseks ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks linnavolikogu 

alatised komisjonid ja määrata nende tegevusvaldkonnad järgmiselt:

1.1. revisjonikomisjon - linnavalitsuse kontrollimine ja hindamine, linna ametiasutuste ja 

linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse 

ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja 

hindamine, Tartu linna vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning linnaeelarve 

täitmise kontrollimine ja hindamine;

1.2. arengu- ja planeerimiskomisjon - linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse, linnaarengu 

jm küsimused;

1.3. hariduskomisjon - hariduse, laste- ja noorsootöö jm küsimused;

1.4. kultuurikomisjon - kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm 

küsimused;

1.5. majanduskomisjon - keskkonnakaitse, linnahaljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, 

linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, 

turismi infrastruktuuri, ettevõtluse jm  küsimused;

1.6. linnavarakomisjon - linnavara valitsemise, kasutamise, käsutamise jm küsimused;

1.7. rahanduskomisjon - linnaeelarve ja maksuküsimused;

1.8. sotsiaalkomisjon - sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, 

tervishoiu, tööhõive jm küsimused.

 
2. Otsus jõustub vastuvõtmise momendist.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Tartu Linnavolikogu alatiste 

komisjonide moodustamine" juurde

 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse 

volikogu komisjonide moodustamine. Sama seaduse § 47 sätestab, et volikogu moodustab alatisi 

ja ajutisi komisjone, mille tegevuse alused ja kord sätestatakse linna põhimääruses. Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 48 näeb kohustuslikuna ette revisjonikomisjoni moodustamise.

 
Tartu linna põhimääruse § 13 sätestab, et komisjoni moodustamise otsuses määratakse ära ka 

komisjoni tegevusvaldkond.

 
Ettepanekud volikogu alatiste komisjonide moodustamiseks ja nende tegevusvaldkondade 

määramiseks on läbi arutatud ja konsensuslikult toetatud linnavolikogus esindatud erakondade ja 

valimisliitude esindajate koosolekul 7. novembril 2017.
 


