Tartu linna eelarvestrateegia 2019–2022 lühikokkuvõte
Üldist
•
•
•
•
•

Eelarvestrateegia on linna selgitustega finantsplaan.
Eelarvestrateegia koostatakse eelseisvaks neljaks aastaks.
Eelarvestrateegia on arengukava osa.
Eelarvestrateegia on aluseks eelarve koostamisele.
See on esimene eelarvestrateegia, mis on koostatud pärast haldusreformi, mille tulemusel liitus
Tartu linnaga Tähtvere vald..

Põhieesmärgid
• Linna jätkusuutlik finantsjuhtimine.
• Tartu elanikele parima võimaliku elukeskkonna loomine.
Need eesmärgid on teataval määral vastandlikud. Elukeskkonna edendamine võtab raha,
investeeringute rohkus võib viia eelarve defitsiiti. Eelarvestrateegias on püütud leida nimetatud
eesmärkide vahel optimaalne tasakaal.

Eelarvestrateegia tegevused
1. Liigume eelarve tasakaalu suunas
Eelarvestrateegia perioodi alguses moodustab eelarve defitsiit 8% eelarve mahust, perioodi lõpus alla
2%. Tartu linn lähtub vastutsüklilise eelarvepoliitika põhimõtetest. See eeldab „headel aegadel“
ülejäägis eelarvet, et võimaldada „keerulistel aegadel“ defitsiitset kulutamist. Selline majandusteoorias
tunnustatud lähenemine toetab finantsilist jätkusuutlikkust paljudeks tulevasteks aastateks.
Selle põhimõtte range järgimine on raskendatud kohalike omavalitsuste rahastamissüsteemi
puudulikkuse tõttu. Omavalitsuste ülesanded ja selleks kasutada olevad vahendid ei ole vastavuses.
Seetõttu on parima võimaliku elukeskkonna loomise (põhieesmärk B) saavutamise nimel eelarve
tulem negatiivne.
Negatiivne tulem tuleneb rohketest investeeringutest. Regulaarsete tulude ja kulude vahe ehk
põhitegevuse tulem on positiivne.

2. Hoiame linna võlakoormuse stabiilse
Tartu linn on aastaid seadnud eesmärgiks võlakoormuse hoidmine 50% lähistel põhitegevuse tulude
suhtes. Linn laenab ainult investeerimiseks ja olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks
(mitte aga näiteks hoonete ülalpidamiskulude katmiseks vms).

3. Investeerimisel kasvab omaosaluse ning väheneb toetuste ja laenuraha osakaal
Kuna 2021. aastal algab uue Euroopa Liidu eelarveperiood, mille jooksul on eeldada struktuurifondide
toetuste olulist vähenemist, saame toetuste arvel senisest vähem investeerida. Eelarvetasakaalu poole
liikumiseks vähendame ka laenuraha kaasamist. Selleks et vältida investeeringute mahu järsku langust,
kasvab investeerimine linna omavahenditest.

4. Jätkuvalt on prioriteediks haridus
Paika on pandud konkreetne kava koolivõrgu korrastamiseks aastaks 2029. Väljatöötamisel on
lasteaedade renoveerimise kava. Kavandatakse olulist haridustöötajate palgatõusu.
5. Tartu on hooliv linn
Sotsiaalvaldkonna teenuste parandamiseks on kavas kodu- ja hooldekodu teenuse laiendamine ning
sotsiaaltöötajate töötasude tõus. Lisarahastust kavandatakse laste asenduskodu teenusele.
6. Senisest enam tõuseb fookusesse kultuur
Tartu linn kandideerib „Euroopa kultuuripealinn 2024“ tiitlile. Eelarvestrateegia perioodi jooksul on
kavandatud selle projekti ettevalmistamine. Korraldusõiguse võitmise korral viib Tartu aastatel 2019–
2025 ellu rahvusvahelisele žüriile välja pakutud Euroopa kultuuripealinna tegevuskava.
7. Tartu on nutikas ja inspireeriva elukeskkonnaga linn
Kavas on mitmeid nutikaid ja inspireerivaid lahendusi näiteks liikluskorralduses, tänavavalgustuses
ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Muu hulgas on suund teadusasutuste ja ettevõtete koostöö
tugevdamisele.
8. Jätkatakse kaasava eelarve kasutamist
Tartu linn võttis kaasava eelarve kasutusele esimese Eesti omavalitsusena 2013. a (2014. a eelarve
planeerimisel) ning plaanib selleks eraldada iga-aastaselt vähemalt 200 000 eurot.

Suuremad investeeringud
2019
2020
2021
2022
Variku Kool
Maarjamõisa lasteaed
Ihaste kergliiklustee
Maarja tugikeskuse
peremajad
Vaksali tn - EMÜ Waldorfkool jalgrattaja jalgtee
Pääsupesa lasteaed
Lodjakoja sadam
Riia tn viadukt ja tunnel
Annelinna Gümnaasium
Sotsiaalüürimajade rajamine
Läänepoolne II ehitusala
Annemõisa 1a jalgpallistaadioni projekteerimine
Hansa Kool
Descartes'i Kool
Descartes'i Kool

