
  
  
  
  

TARTU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

  
Tartu, Raekoda 13.02.2018 nr  115

Tartu linna puuetega inimeste 

organisatsioonidele toetuse andmine 2018. aastal

  
  
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 12. 

aprilli 2007. a määruse nr 57 "Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuse 

andmise kord" § 4 lg 4 ja 5 ning arvestades sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettepanekut, Tartu 

Linnavalitsus 

 
o t s u s t a b:

 
1. Kinnitada puuetega inimeste organisatsioonidele 2018. aastal eraldatava tegevustoetuse osade 

suurused järgmiselt:

1.1. organisatsioonile eraldatav ühekordne toetus summas 650 eurot; 

1.2. toetus organisatsiooni puudega liikme kohta, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris 

registreeritud Tartu linn, summas 15 eurot;

1.3 juhul, kui punktide 1.1. ja 1.2 kohaselt arvutatud tegevustoetuse osade summa ületab 

organisatsiooni poolt taotletud tegevustoetuse üldsummat, vähendada puuetega inimeste 

organisatsioonile eraldatava ühekordse toetuse summat ületatava osa võrra.

 
2. Eraldada puuetega inimeste organisatsioonidele 2018. aastal transporditoetust järgmiselt:

2.1. mittetulundusühingule Lõuna-Eesti Vähiühing 432 eurot;

2.2. mittetulundusühingule Tartumaa Kutsehaigete Ühing 447 eurot;

2.3. mittetulundusühingule "Händikäpp" 1518 eurot;

2.4. mittetulundusühingule Tartu Liikumispuuetega Inimeste Ühing 6195 eurot;

2.5. mittetulundusühingule TARTU SCLEROSIS MULTIPLEX´I ÜHING 1330 eurot;

2.6. mittetulundusühingule Lõuna-Eesti Invakeskus 555 eurot;

2.7. mittetulundusühingule Tartu Puuetega Eksmeedikute Ühing „Halastus“ 260 eurot;

2.8. mittetulundusühingule Tartu Diabeetikute Selts 400 eurot;

2.9. mittetulundusühingule Lõuna-Eesti Pimedate Ühing 617 eurot;

2.10. mittetulundusühingule Tartu Parkinsoni Haiguse Selts 385 eurot;

2.11. mittetulundusühingule CP&Liitpuudega Inimeste Perede Ühing 355 eurot;

2.12. mittetulundusühingule Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing 1285 eurot;

2.13. mittetulundusühingule TARTU REUMAÜHING 1610 eurot;

2.14. mittetulundusühingule Tartumaa Vaegkuuljate Ühing 55 eurot;

2.15. mittetulundusühingule MTÜ Valguskiir 50 eurot.

 
3. Kinnitada puuetega inimeste organisatsioonidele 2018. aastal eraldatava toetuste kogusumma 

51 000 eurot toetuste ja organisatsioonide lõikes vastavalt lisale.

 
4. Korraldus jõustub 14. veebruaril 2018. a.

 

5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 
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5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvestades korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 

millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvestades korralduse 

teatavakstegemisest.
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