Muudatusettepanekud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve" 2. lugemiseks
€
Jrk
nr
1
1

Ettepaneku sisu

Esitaja

2

3

Sotsiaal-ja Tervishoiuameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Tervishoid
Lasnamäe Tervisekeskuse meditsiinitehnoloogia
eelprojekti koostamine

Linnavalitsus

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6
0

Esialgses
eelarves
7

Lisaeelarve
eelnõus
8

LV arvamus
9

RK
arvamus
10

TOETAB

TOETAB

Volikogu
otsus
11

Katteallikas ja
märkused
12

Ümberpaigutus
20 000

0

0

-20 000

1 030 432

0

Linna üldkulud
Linnavalitsuse reservfond

Selgitus:
Ettepanekuga eraldatakse Lasnamäe Tervisekeskuse meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamiseks 20 000 € linnavalitsuse reservfondi vähendamise arvelt.
Meditsiinitehnoloogia eelprojektiga määratakse ära tervisekeskuse meditsiiniseadmete vajadus ja paigutus ruumipõhiselt ning ravihoone tehnoloogiline ressursivajadus Ravihoone meditsiinitehnoloogia
eelprojekt sisaldab kõikide tervisekeskuse raviruumide elektroonilisi jooniseid, millel on kajastatud kõigi kliiniliste ning mittekliiniliste töökohtade paigutus ning kõikide raviruumide ruumikaartide kirjeldusi
(kliinilise töökoha nimetus, kasutusotstarve, tehnoloogilise ressursi vajadus ressursigruppide – tugevvool, nõrkvool, küte, jahutus, veevajadus, nõuded ruumi sisekliimale, nõuded ruumi pinnakatetele jne).
Ruumikaartide koondandmetest koostatakse ravihoone tehnoloogilise ressursivajaduse andmebaas, mis võimaldab ravihoone ning selle kliiniliste üksuste tehnoloogilise ressursivajaduse summeerimist
ressursigruppide, aga ka kliiniliste üksuste kaupa. Meditsiinitehnoloogia eelprojekt koostatakse AS-i Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiiniinseneride meeskonna poolt ja see on aluseks järgnevale
tervisekeskuse hoone eriosade projekteerimishangetele.
Töö planeeritav maht tuleneb kavandatava tervisekeskuse ruumiprogrammi mahust (ca 7000 m 2, mis sisaldab endas ca 200 ravi- ja tehnilist ruumi). 200 raviruumi x iga ruumi kohta 2 meditsiiniinseri töötundi
= 400 meditsiiniinseneri töötundi = ca 2,5 inseneri töökuud (2-3 inseneri koormus). Meditsiiniinseneri töötunni netohind sõltuvalt inseneri kvalifikatsioonist ca 30 €/tund. Meditsiinitehnoloogia eelprojekti
koostamiseks planeeritav ressurss on 400 töötundi x 30 €/tund = 12 000 € + sotsiaalmaks ja tööstuskindlustusmakse (33,8%) = 16 000 € + käibemaks (20%), kokku 20 000 €.
Linnavalitsuse kommentaar:
Linnavalitsuse ettepanek.
2
Muuta määruse eelnõu § 2 ja sõnastada see
järgmiselt:
„§ 2. Tallinna Linnavalitsusel:
1) teha Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019
otsuse nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste
ümberkorraldamine“ täitmiseks vajalikud
ümberpaigutused vastavate linna ametiasutuste
haldusala tuludes ja kuludes, kulude
ümberpaigutustes lähtuda Tallinna linna 2019.
aasta eelarves eelarvepositsioonidele sätestatud
eesmärkidest;
2) teha vajadusel, lähtudes eelarve 9 kuu
täitmisest, ümberpaigutusi ametiasutuse
haldusala piires eelarvepositsioonide kulude
täpsustamiseks (v.a. toetused juriidilistele
isikutele) ning, lähtudes riigihanke tulemusest ja
tegelikust täitmisest, ümberpaigutusi valdkonna
investeeringuobjektide 2019. aasta tööde mahu
täpsustamiseks, mahus kuni 15% eelarverea
kulutuste mahust, mille arvel ümberpaigutus
tehakse“.

Linnavalitsus

TOETAB

TOETAB

Määruse eelnõu tekstilise
osa muutmine

Selgitus:
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Jrk
nr
1

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
RK
Volikogu
Katteallikas ja
tulud
-tegevus
eelarves
eelnõus
arvamus
otsus
märkused
3
7
8
2
4
5
6
9
10
11
12
Täpsustatakse määruse eelnõu § 2 sõnastust, lisades eelnõu § 2 lõikesse 1 viite Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsusele nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine“ ning andes
linnavalitsusele ülesande, teha otsuse täitmiseks vajalikud ümberpaigutused vastavate linna ametiasutuste haldusala tuludes ja kuludes. Nimetatud volikogu otsuse p 1.3 alusel moodustatakse Tallinna
Keskkonnaameti tegevuse lõpetamiseks vastav likvideerimiskomisjon. Otsuse alusel tehtavad ümberkorraldused eeldavad tegevuse lõpetava ameti lõppbilansi ja tulemiaruande koostamist, mistõttu on
vastavate eelarve muudatuste kajastamine linna eelarve täpsustusena võimalik alles pärast neid toimingud. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 „Tallinna linna raamatupidamise
sise-eeskiri“ § 8 lõikele 2 kirjendatakse finantsinfosüsteemis kõik aruandekuu majandustehingud hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 20ndaks kuupäevaks. Vastavalt juhendile „Linna asutuse lõpetamise ja
ümberkorraldamisega kaasnevad tegevused raamatupidamiskeskuses ja infosüsteemides“ tasutakse hankijale kõik asutuse bilansis olevad kohustised ühe kuu jooksul asutuse lõpetamise kuupäevast.
Keskkonnaameti lõppbilanss on kavas koostada seisuga 31. juuli 2019, misjärel saab vormistada ka eelarve muudatused. Eelarve täpsustused kinnitab Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega. Tallinna
linna 2019. aasta eelarves eelarvepositsioonidele sätestatud eesmärgid ja kulutuste kogusumma muudatuste tulemusena ei muutu.
§ 2 lõikesse 2 lisatakse piirang kulutuste ümberpaigutuste kohta, sh lubatakse lähtudes eelarve 9 kuu täitmisest, ümberpaigutusi ametiasutuse haldusala piires eelarvepositsioonide kulude täpsustamiseks
(v.a. toetused juriidilistele isikutele) ning, lähtudes riigihanke tulemusest ja tegelikust täitmisest, ümberpaigutusi valdkonna investeeringuobjektide 2019. aasta tööde mahu täpsustamiseks, mahus kuni 15%
eelarverea kulutuste mahust, mille arvel ümberpaigutus tehakse. Eelarveaasta viimases kvartalis selguvad sageli vajadused teha väikesemahulisi täpsustusi eelarve kulutustes. Ametiasutused on eelnevalt
välja toonud, et saaksid neid teha oma haldusala piires, tagades sellega volikogu poolt kinnitatud haldusala eelarve kogumahust kinnipidamise ja konkreetsete eelarveridade vastavuse tegeliku täitmisega.
Eelarve puhul oleks mõistlik jätta alles mõningane paindlikkus, mis võimaldaks teha taolisi tehnilist laadi parandusi ja muudatusi, kinnitades need linnavalitsuse korraldusega. Muuta ei saa kulude eesmärki
ega sisu ning piiranguks on 15% eelarverea kulutuste kogumahust, mille arvelt ümberpaigutus tehakse. Samuti on piiravaks tingimuseks see, et muudatuste aluseks on tegelik eelarve 9 kuu täitmine ehk
muudatusi saab teha alles oktoobri lõpust alates ning investeeringute puhul on piiravaks asjaoluks hanke tulemus ja/või tegelik täitmine. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le
5 on koostatud Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“, kõik ülejäänud linnaeelarve lisad on seaduse mõttes (§ 5 lg 4) täiendavad
osad, lisad ja muu täiendav informatsioon, mis on vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse finantsolukorra täpsustamiseks ja eelarve täiendamiseks, kuid mida ei arvestata seaduses nimetatud (§ 5 lg 2)
eelarveosades. Lisaks sätestab seadus (§ 5 lg 6), et volikogu võib volitada linnavalitsust eelarvet detailsemalt liigendama. Seega puudutavad eelnõu määruse §-s 2 esitatud muudatused üksnes neid
eelarveosasid, mis seaduse mõttes on täiendavad osad, lisad ja muu täiendav informatsioon, eelarve lisale 7 võimalikud muudatused mõju ei avalda, kuna muudatused tehakse eelarve kulutuste üldmahu
piires.
Esitaja

Ettepaneku sisu

Linnavalitsuse kommentaar:
Linnavalitsuse ettepanek sõnastuse täpsustamiseks.
3

0
Linna üldkulud

Reservid, sh

Linna vara ja kohustustega seonduvate
toimingute reserv
Spordi- ja Noorsooamet
Tootevaldkond: noorsootöö
Tootegrupp: muud eelarvepositsioonid
Spordiprojektide toetus
Tallinna esindusmeeskonnad

Mart Kallas
Tallinna
Linnavolikogu
Eesti
Konservatiivse
Rahvaerakonna
fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-80 000

3 000 000

3 272 232

80 000

100 000

0

Selgitus:
Eelarvemuudatusega eraldatakse raha jäähokiklubi HC Tallinna Kalev/Viikingile osalemiseks 2019-2020 Balti Liigas. Viking on Tallinna esindusklubi ja mitmekordne Eesti meister. Jäähokiklubis Viking on
kaheksa võistkonda ja Balti Liigas toimub üle 30 mängu. Jäähoki edendamine on oluline integratsioonile kaasaaitamise seisukohalt – võistkonnas mängivad nii eesti kui vene emakeelega noored, ka
pealtvaatajad ning kaasaelajad on eestlased ja venelased. Sport seob ning loob ühtsustunnet. Samuti on toetuse eesmärk populariseerida sporti ja edendada ning tugevdada sportlikke sidemeid Eesti, Läti ja
Leedu vahel. Kodumängud toimuvad Tondiraba Jäähallis, see suurendab ka jäähalli kasutamise efektiivsust ning piletitulu.
Linnavalitsuse kommentaar:
HC Vikingile on eraldatud käesoleva aasta eelarvest esindusmeeskonna toetust 11 000 €, mis on mahu mõttes võrreldav linna käsipalli esindusklubi HC Tallinn toetusega (10 000 €).
Lisaks on HC Vikingi noortegrupp kaasatud Tallinna Spordikooli programmi, mille kaudu toetatakse 18 noore hokimängija treening- ja võistlustegevust täiendavalt 30 000 €-ga.
Oluline detail on ka see, et HC Viking on Tallinna Kalevi spordiklubi jäähoki esindusmeeskond. Tallinna Kalevi tegevust toetatakse linna eelarvest 250 000 €-ga, millest on klubil võimalus toetada ka HC
Vikingi tegevust.
Arvestades linna eraldatud toetusi teiste spordialade esindusvõistkondadele ja ka klubi saavutusi lõppenud hooajal, ei ole põhjendatud antud klubile täiendava toetuse eraldamine.
Näiteks sarnaselt HC Vikingile on ka HC Tallinn väljendanud Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ambitsiooni tegutseda professionaalse klubina ja osaleda oma võistkonnaga Balti ja Euro liigades. Kahe klubi
võrdluses on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hinnangul tugevam klubiline organisatsioon, suurem arv mängijaid (noored, täiskasvanud) ja seeläbi ka parem perspektiiv olla edukas nii Eesti meistriliigas ja
ka teistes rahvusvahelistes liigades.
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Jrk
nr
1

Ettepaneku sisu

Esitaja

2

3

4

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6

Esialgses
eelarves
7

Lisaeelarve
eelnõus
8

LV arvamus
9

RK
arvamus
10

EI TOETA

EI TOETA

Volikogu
otsus
11

Katteallikas ja
märkused
12

0
Linnakantselei

Avalikud suhted

Mart Kallas
Tallinna
Linnavolikogu
Eesti
Konservatiivse
Rahvaerakonna
fraktsioon

Transpordiamet
Tootevaldkond: linnatransport
Tootegrupp: liikluskorraldus

-8 000

2 332 000

-35 000

8 000

1 932 600

206 486

Ümberpaigutus

Selgitus:
Ettepanekuga vähendatakse Tallinna linna propagandakulutusi 8 000 euro võrra ning selle raha eest joonitakse Õismäe teele Nurmenuku bussipeatuse ja Kullerkupu bussipeatuse vahelisele lõigule kaks
ülekäigurada ning varustatakse need vastavate liiklusmärkidega. Nimetatud piirkonnas on vaja suurendada liiklusohutust, kuna ümberkaudsete majade elanikud pargivad Õismäe tee (suund Nurmenukust
Kullerkupu poole) autoteel äärmisel sõidurajal. Parkijad ei jaluta lähima ülekäigurajani vaid jooksevad sealt samast, kuhu parkisid, üle tee ja tihti koos väikeste lastega. Kaks lisaülekäigurada annavad
võimaluse nii jalakäijatel kui autojuhtidel ohutumalt liigelda.
Linnavalitsuse kommentaar:
Ülekäiguradasid saab luua kohtadesse, mis on ohutud ning vastavalt Eesti Vabariigi Standardile "Linnatänavad". Uusi ülekäiguradasid nimetatud piirkonda rajada ei ole võimalik. Õismäe teel teostati 2018.
aastal kapitaalremont ja renoveeriti ka kõik ülekäigurajad. Käesoleval aastal on kavas vastavalt vajadusele ülekäiguradade jm teekattemärgistust uuendada.
5

0
Kulude eelarve

Ettevõtlusameti haldusala

Kaido Kukk
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa
fraktsiooni
aseesimees

Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon
Kulude eelarve
Spordi- ja Noorsooameti haldusala
Tootevaldkond: sport ja vaba aeg
Uue treeninginventari soetamine Tallinna
Spordihallile

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-15 000

3 842 500

0

15 000

0

0

Selgitus:
Tallinna spordihalli treeninginventar on päevi näinud, kulunud ja kehvas seisus. Käesoleva 15 000 euroga on võimalik kaasajastada spordihalli inventari, et linlastel oleksid paremad võimalused
kehakarastuseks.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tallinna Spordihalli inventari uuendatakse vastavalt vajadusele Tallinna Spordi- ja Noorsooametile investeeringute eelarves remonttöödeks ja soetusteks ette nähtud vahendite arvelt.
Seisuga 31. mai 2019 ei ole asutus täiendava inventari soetamiseks ametile taotlust esitanud.
6

0
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon

Mart Luik
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA

Ümberpaigutus
-30 000

3 842 500

0

Kulude eelarve
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Jrk
nr
1

Ettepaneku sisu
2
Linnakantselei
IT teenused
Isetäidetav veebipõhine korruptsioonitest
ametnikele

Esitaja
3

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6

Esialgses
eelarves
7

30 000

Lisaeelarve
eelnõus
8

0

LV arvamus
9

RK
arvamus
10

Volikogu
otsus
11

Katteallikas ja
märkused
12

0

Selgitus:
Luua ametnikele mõeldud elektroonilised korruptsioonitestid, mis oleks spetsiaalselt Tallinna linnale. Veebipõhine korruptsioonitest oleks kohustuslikult täidetav perioodiliselt linna- ja linnaasutuse juhtidele
ning teistele töötajatele. Testis peab vastama korruptsioonivastast seadust puudutavatele küsimustele ja kaasustele.
Testi on lihtne lülitada endise peaprokuröri ja tänase Soraineni advokaadi Norman Aasa korruptsioonivastase strateegia koolitusmaterjalide osiseks.
Linnavalitsuse kommentaar:
Linnapea 6. juuni 2018 käskkirjaga nr LSB-28/19 on moodustatud töörühm Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamiseks. Töörühm on koostanud korruptsioonivastase strateegia
rakendamise tegevuskava ja esitanud selle linnavalitsusele. Tegevuskava näeb ette vajalikud meetmed ja nende rakendamise ajakava.
7

0
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala

Mart Luik
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa fraktsioon

Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon
Kulude eelarve
Haridusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Eesti keele õpe vene emakeelega
pedagoogidele Tallinnas

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-200 000

3 842 500

0

200 000

0

0

Selgitus:
Ettepanek on panustada 200 000 eurot selleks, et toetada Tallinna õpetajate ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide eesti keele õpet. Tallinnas ei vastanud seaduses kehtestatud keelenõuetele 2018.
aasta kevade seisuga 297 koolieelse lasteasutuse pedagoogi ja 112 kooliõpetajat. Selle olukorra parandamiseks on vaja investeerida meie linna õpetajate eesti keele oskusesse.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tallinna linna 2019. aasta eelarves nähakse Tallinna Haridusametile hallatavate asutuste pedagoogide eesti keele süvaõppeks ette 40 300 € (eelarvepositsioon "Haridusalased tugiteenused"). Hetkel on
amet keskendunud kooliõpetajate keeleoskuse täiendamisele. Selleks eelarves ette nähtud vahendid on ameti hinnangul piisvad. Haridusamet on lepingud sõlminud nelja eesti keele õpet pakkuva
ettevõttega. 2018. aasta sügisel registreeris end kursustele 99 koolitöötajat ja kõik soovijad on saanud koolitusel osaleda. Eesti keele õppega alustati 2018. aastal ja sellega jätkatakse ka edaspidi, sh
lasteaedades.
8

0
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Luua Nimetamiskomitee, kes määrab linna
äriühingute nõukogude liikmed vastavalt
vajalikele pädevustele

Mart Luik
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-25 000

3 842 500

0

25 000

0

0

Selgitus:
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Jrk
nr
1

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
RK
Volikogu
Katteallikas ja
tulud
-tegevus
eelarves
eelnõus
arvamus
otsus
märkused
3
7
8
2
4
5
6
9
10
11
12
Riigi eeskujul tuleb apolitiseerida linna äriühingud ning luua komitee pädevatest ja respekteeritud inimestest, kelle ülesandeks on leida äriühingute nõukogudesse inimesed, kes oma oskuste ja teadmistega
annaksid äriühingu nõukogule lisandväärtust. Ettepanek ühtib ka Tallinna korruptsioonivastase strateegia eesmärkide ja ettepanekutega.
Ettepaneku sisu

Esitaja

Linnavalitsuse kommentaar:
Linnapea 6. mai 2018 käskkirjaga nr LSB-28/19 on moodustatud töörühm Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamiseks. Töörühm on koostanud korruptsioonivastase strateegia rakendamise
tegevuskava ja esitanud selle linnavalitsusele. Tegevuskava on kavas vastu võtta lähiajal ning seejärel asutakse tegevusi ellu viima. Sellest tulenevalt on Tallinna Ettevõtlusametis muutmisel Tallinna
Linnavolikogu 27. novembri 2008 määrus nr 39 "Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord".
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0
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala

Mart Luik
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa fraktsioon

Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon
Kulude eelarve
Haridusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Koolilõuna rahastamise tõstmine 1,34 pealt 1,69
peale

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-1 200 000

3 842 500

0

1 200 000

0

0

Selgitus:
Tallinnas on koolitoitlustamise rahastamine püsinud muutumatuna nüüd juba umbes 5 aastat. Ajavahemikul 2014 - 2018 on keskmine palgakasv olnud 40%; põhitoorainete hindade tõus keskmiselt 20 %,
sealhulgas: köögiviljad on kallinenud 38%; liha ja lihatooted 30%; kuivained 30%; kala ja kalatooted 25%; värske puuvili 10%; taimeõli 10%; pagaritooted 8%; ja piimatooted 5%. Kommunaalteenuste (vesi,
kanalisatsioon, elekter, prügivedu, küte) kulu hinnatõus on 15%. On ilmne, et eelmainitud asjaoludel on Tallinna koolide toitlustajatel järjest keerulisem pakkuda kooliõpilastele kvaliteetset ja tervislikku
koolilõunat ning arvestada õpilaste maitseeelistusi ning järjest suurenevate erivajadustega (erimenüüd, taimetoit jms).
Linnavalitsuse kommentaar:
Koolilõuna kulude kokkuhoid oli:
* 2017. aastal ca 700 tuhat €;
* 2018. aastal ca 990 tuhat €.
Koolilõuna kokkuhoid tekib peamiselt seoses õpilaste puudumistega (haigused jne). Ka olemasolevate vahendite arvelt saab tagada rohkem valikuid, mida paljudes koolides juba täna tehakse. Lisaks
pakuvad paljud ka hommikuputru sama summa piires ja laiemat toiduvalikut.
Koolilõunat saavate õpilaste arv 2018/2019. õppeaastal on 43 544. Õpilaste arv alates 2019/2020. õppeaastast võib suureneda kuni 1000 õpilase võrra. Koolilõuna arvestuse aluseks on 175 päeva, sh
september-detsember 75 päeva ja jaanuar-mai 100 päeva. Arvestuslikuks kuluks perioodil september-detsember 2019 on 44 544 õpilast x 0,35 € x 75 päeva = 1 169 280 €.
Koolilõuna toetuse vahendeid kasutab toitlustusteenuse osutaja vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kuludeks.
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0
Kulude eelarve
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon
Kulude eelarve
Haridusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Tallinna Reaalkooli juurdeehituse (uus
õppekorpus) arhitektuurikonkursi toetamine

Mart Luik
Tallinna
Linnavolikogu
Isamaa fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-60 000

3 842 500

0

60 000

0

0

Selgitus:
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Jrk
nr
1

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
RK
Volikogu
Katteallikas ja
tulud
-tegevus
eelarves
eelnõus
arvamus
otsus
märkused
3
7
8
2
4
5
6
9
10
11
12
Reaalkooli hariduslik mõju ületab ammu kooli kui ka Tallinna piire, ulatudes ka väljapoole Eestit. Tänases õppetöös osaleb Reaalkooli pedagoogilise personali kõrval suur hulk erinevate ülikoolide õppejõude
ja teadureid. Kool on praktikabaasiks oma valdkonna noortele õpetajatele. Reaalkooli õpilaste mitmekesised ja väljapaistvad tulemused räägivad enda eest. Samas on hästi teada ka see, et Reaalkooli
arengut pidurdab järjest süvenev ruumikitsikus, mis aeglustab kaasaaegsete õpetamismeetodite rakendamist ja ei võimalda kasutusele võtta kaasaegseid loodus-, reaal- ning tehnoloogivaldkonna
süvaõppeks vajalikke tehnilisi lahendusi (laborid, õppetöökojad jms).
Esitaja

Ettepaneku sisu

Linnavalitsuse kommentaar:
Hetkel alles analüüsitakse Tallinna Reaalkooli reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskuse rajamist, kuhu on koondatud nii pädevad metoodikud, laborandid kui ka vajalikud ruumid. Lisaks tavapärastele
koolitundide läbiviimisele pakuks teaduskeskus erinevaid võimalusi reaal- ja loodusainete õpetamiseks ka teistele Tallinna koolidele. Näiteks oleks partnerkoolide gümnasistidel võimalused teha lõputöö
(uurimistöö) loodusteaduslikke meetodeid kasutades. Samuti saaks suuremas mahus läbi viia valikkursusi.
11

60 000
Investeerimistegevuse eelarve
Haridus
Reaalkooli uue õppekorpuse
arhitektuurikonkurss

60 000

Jaak Juske
Sotsiaaldemokraat
liku erakonna
fraktsioon

EI TOETA

60 000

Tulude eelarve
Linnakassa tulud
Riiklikud maksud
Üksikisiku tulumaks

EI TOETA

Katteallikas: üksikisiku
tulumaks

0

439 000 000 13 000 000

60 000

Katteallikas

Selgitus:
Tallinna Reaalkooli uue õppekorpuse arhitektuurikonkursi läbiviimine oli algselt planeeritud 2019. aastasse, kuid raha puudusel jäi see korraldamata.
Samas on hästi teada, et Reaalkooli arengut pidurdab järjest süvenev ruumikitsikus, mis aeglustab koolis kaasaaegsete õpetamismeetodite rakendamist ja ei võimalda piisavalt kasutusele võtta kaasaegseid
loodus-, reaal- ning tehnoloogivaldkonna süvaõppeks vajalikke tehnilisi lahendusi (laborid, õppetöökojad jms).
Tänaseks katkematult üle 130 aasta tegutsenud koolil puudub ikka veel ka kaasaegne võimla ning tänapäevased algklasside ruumid.
Katteallikas täiendav üksikisiku tulumaksu laekumine.
Linnavalitsuse kommentaar:
Hetkel alles analüüsitakse Tallinna Reaalkooli reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskuse rajamist, kuhu on koondatud nii pädevad metoodikud, laborandid kui ka vajalikud ruumid. Lisaks tavapärastele
koolitundide läbiviimisele pakuks teaduskeskus erinevaid võimalusi reaal- ja loodusainete õpetamiseks ka teistele Tallinna koolidele. Näiteks oleks partnerkoolide gümnasistidel võimalused teha lõputöö
(uurimistöö) loodusteaduslikke meetodeid kasutades. Samuti saaks suuremas mahus läbi viia valikkursusi.
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0
Linna üldkulud
Reservfond*, sh
linnavalitsuse reservfond
Linnavaraamet
Elamumajanduse muud kulud
Pilootprojekt 5-korruselise kortermaja lifti
ehitamine

Margarita
Tšernogorova
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Keskerakonna
fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

-55 000

1 030 432

0

55 000

0

0

Selgitus:
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Jrk
nr
1

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
RK
Volikogu
Katteallikas ja
tulud
-tegevus
eelarves
eelnõus
arvamus
otsus
märkused
3
7
8
2
4
5
6
9
10
11
12
Ettepanekuga eraldatakse pilootprojekti raames 5-korruselise kortermaja lifti ehitamiseks 55 000 € linnavalitsuse reservfondi vähendamise arvelt.
Pilootprojekti eesmärgid on parandada majaelanike elukvaliteeti, olla positiivseks eeskujuks teistele korteriühistutele ning ärgitada teisi korteriühistuid lifte ehitama.
Mustamäe linnaosa elanikkond on ligemale 68 000 inimest, piirkonnas on viiekordseid ilma liftita suurpaneelmaju ca 200. Suurpaneelelamud on tugevate konstruktsioonidega ning korraliku hooldamisega
püsivad veel aastakümneid, aga kahjuks ei paku majad enam üha suuremale hulgale inimestele kvaliteetseid elutingimusi nagu eakatele, puuetega inimestele ja väikelastega peredele.
Tallinna magalarajoonide elukeskkonna uuendamise küsimusega on Tallinna linn on ka varem tegelenud. Tallinna Linnavalitsus on tellinud vastavad uuringud, sh 2012. aastal viidi Mustamäe korteriomanike
seas läbi küsitlus (I, II ja III mikrorajoon), millest tuli selgelt välja viiekordsete korrusmajade elanike vajadus lifti järele.
Pilootprojekt 5-korruselise kortermaja lifti ehitamiseks tõstab Mustamäe linnaosa elanike elukvaliteeti ja väärindab Mustamäe elukeskkonda (kinnisvara väärtus suureneb).
Ettepaneku sisu

Esitaja

Linnavalitsuse kommentaar:
Linn on rajanud lifti Akadeemia tee 32 elamusse ning lift paigaldatakse ka 2. juulil 2019 avatavasse Sõpruse pst 5 sotsiaalmajja. Tegemist on endiste ühiselamu tüüpi hoonetega, kuhu on võimalik lift
paigutada trepikotta. Tavalise viiekordse paneelelamu või nn hruštšovka trepikodades ei ole liftile ruumi, mistõttu tuleb lift paigutada hoonest väljapoole. Probleemiks kujuneb asjaolu, et lifti peatuse tasand ei
ühti korterite tasandiga, kuna hoone välisseina ääres asub trepi vaheplatvorm. Samuti on vaja ehitada liftile välissein või kest, mistõttu kujuneb lifti paigaldamise hinnaks vähemalt 100 000 €.
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-50 000
Linna üldkulud
Reservfond*, sh
linnavalitsuse reservfond

Maksim Volkov
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Keskerakonna
fraktsioon

50 000
TOETAB

TOETAB
Ümberpaigutus

-50 000

Teed ja tänavad
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine
Muud objektid
kvartalisisesed teed ja kõnniteed
sh Eduard Vilde tee 113c ja Ehitajate tee 50b
kõnnitee

1 030 432

0

0

0

50 000

Selgitus:
Ettepanekuga eraldatakse Eduard Vilde tee 113c ja Ehitajate tee 50b kinnistule kõnnitee projekteerimiseks ja ehitamiseks 50 000 € linnavalitsuse reservfondi vähendamise arvelt.
Seoses korrusmaja rajamisega aadressile Ehitajate tee 60 on kasvanud liikluskoormus Tallinna Tähekese Lasteaia (Ehitajate tee 50) vahetus läheduses. Eduard Vilde tee 113c ja Ehitajate tee 50b kinnistul
kõnnitee puudub ja jalakäijaid satuvad pidevalt ohtlikku olukorda ning kõnnitee ehitamine tagaks turvalise liiklemise nii jalakäijatele kui ka sõidukitele.
Linnavalitsuse kommentaar:
Jalakäijate turvalisuse tagamiseks on seoses uue korrusmaja rajamisega kõnnitee ehitamine vajalik.
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0
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Linnaosa valitsus
sellest töötasu
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Piirkondlikud sündmused ja projektid

Maksim Volkov
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Keskerakonna
fraktsioon

TOETAB

TOETAB
Ümberpaigutus

-4 000

1 736 193

-10 677

-3 007

1 030 826

-7 980

4 000

52 000

37 000

Selgitus:
Ettepanekuga eraldatakse Mustamäe linnaosa elanikele suunatud piirkondlike sündmuste mitmekesistamiseks täiendavalt 4000 € Mustamäe linnaosakogule ettenähtud hüvitiste kokkuhoiu arvelt.
Linnavalitsuse kommentaar:
Linnaosakogu liikmete töötasuvahendid on planeeritud arvestusega, et linnaosakogu koosolek toimub igakuiselt (v.a juulis). Seisuga 31. mai 2019 on Mustamäe linnaosakogu kogunenud kahel korral
(jaanuaris ja veebruaris), mistõttu ei ole vahendeid planeeritud mahus kasutatud.
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Jrk
nr
1

Ettepaneku sisu
2
Haridusameti haldusala
Tootevaldkond: haridus
Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus

Esitaja
3
Õnne Pillak
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Reformierakonna
fraktsioon

Tallinna linna poolt makstava koolilõuna toetuse
suurendamine 34-lt sendilt 69-le sendile päevas
ühe lapse kohta
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6

Esialgses
eelarves
7

Lisaeelarve
eelnõus
8

2 810 000

87 577 095

1 581 787

-2 810 000

3 842 500

0

LV arvamus
9
EI TOETA

RK
Volikogu
arvamus
otsus
10
11
EI TOETA

Katteallikas ja
märkused
12

Ümberpaigutus

Selgitus:
Koolitoit maksab Tallinnas 1,34 eurot päevas (koos käibemaksuga). 2018. aasta alguseni tuli 78 senti koolilõuna maksumusest riigieelarvest ja 56 senti Tallinna eelarvest. Alates 2018. aastast tõstis riik oma
panuse 1 euroni päevas. Toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps põhjendas seda sooviga anda varasemast paremad võimalused tervisliku koolilõuna pakkumiseks. Tallinn seepeale aga vähendas
oma osalust 22 sendi võrra 34 sendini.
Niisiis on täna see raha, mis Tallinna linna poolt koolidele toiduks eraldatakse sama nagu viis aastat tagasi. Samas on viimase viie aasta jooksul tõusnud toiduainete ja teenuste hinnad ning elu on kallimaks
läinud. Seega ei ole ka see summa, mis eraldati viis aastat tagasi koolitoiduks, täna enam piisav, et pakkuda lastele tervislikku, kvaliteetset ja maitsvat koolilõunat. Seda kinnitavad ka koolijuhid ja
lapsevanemad, et 1,34 euro eest ei ole täna enam võimalik korralikku koolilõunat pakkuda.
Tallinna linna 2019. aasta eelarves on üldhariduskoolidele toidukulude katmiseks ette nähtud 2,73 miljonit eurot. Tallinna linna poolt koolidele makstava koolilõuna toetuse tõstmine 34-lt sendilt 69-le sendile
päevas ühe lapse kohta läheb aastas täiendavalt maksma 2,81 miljonit eurot.
Katteallikaks on 2019. aastal Sihtasutuselt Tallinna Televisioon eraldatava raha vähendamine. Tallinna linna 2019. aasta eelarves on Sihtasutusele Tallinna Televisioon eraldatud 3 842 500 eurot.
Linnavalitsuse kommentaar:
Koolilõuna kulud on planeeritud tootegrupi põhi- ja üldkeskhariduse, mitte lastehoid ja alushariduse kuludes.
Koolilõuna kulude kokkuhoid oli:
* 2017. aastal ca 700 tuhat €;
* 2018. aastal ca 990 tuhat €.
Koolilõuna kokkuhoid tekib peamiselt seoses õpilaste puudumistega (haigused jne). Ka olemasolevate vahendite arvelt saab tagada rohkem valikuid, mida paljudes koolides juba täna tehakse. Lisaks
pakuvad paljud ka hommikuputru sama summa piires ja laiemat toiduvalikut.
Koolilõunat saavate õpilaste arv 2018/2019. õppeaastal on 43 544. Õpilaste arv alates 2019/2020. õppeaastast võib suureneda kuni 1000 õpilase võrra. Koolilõuna arvestuse aluseks on 175 päeva, sh
september-detsember 75 päeva ja jaanuar-mai 100 päeva. Arvestuslikuks kuluks perioodil september-detsember 2019 on 44 544 õpilast x 0,35 € x 75 päeva = 1 169 280 €.
Koolilõuna toetuse vahendeid kasutab toitlustusteenuse osutaja vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kuludeks.
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-200 000
Investeerimistegevuse eelarve
Kultuur ja muinsuskaitse

Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimine

Linna üldkulud
Reservfond

Vilja Toomast
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Reformierakonna
fraktsioon

200 000
EI TOETA

Ümberpaigutus

200 000

-200 000

EI TOETA

7 030 432

2 925 961

Selgitus:
Muudatusettepaneku sisuks on vajaliku summa eraldamine Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimiseks. Nõmme Kultuurikeskus on 1945. aastast Tallinnas Nõmmel tegutsev kultuuriasutus. Senini on
Nõmme Kultuurikeskus nõmmekate seas populaarne kultuuriasutus ning seal toimuvad ka paljud meeleolukad üritused. Läbi aastate Nõmme Kultuurikeskuses toimuvad traditsioonilised üritused on Nõmme
laste lauluvõistlus „Kevadkuulutaja“, Horre Zeiger BigBandi kontserdid ja tantsuõhtud, jõuluetendused lastele, emakeelepäeva tähistamised, Nõmme Kevade üritused, tantsuklubi Ritmo rahvusvahelised
tantsuvõistlused ja palju muud. Kõik Nõmme Kultuurikeskuse koorid, rahvatantsurühmad ja pillikoor osalevad vabariiklikel laulu- ja tantsupidudel. Praegusel hetkel tegutseb Nõmme Kultuurikeskuses üle 40
huviringi ja seal toimub umbes 200 üritust aastas. Paraku on Nõmme Kultuurikeskuse fassaad hetkel remonti vajavas seisus. Tagamaks pika ajalooga Nõmme Kultuurikeskuse esindusliku välimuse
säilimise, teen ettepaneku eraldada Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarvest 200 000 eurot Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimiseks. Selle summa eest saab teostada vajalikud renoveerimistööd, et
kultuurikeskuse välisilme oleks esinduslik ning, et see oleks jätkuvalt nõmmekate hulgas populaarseks kultuurikeskuseks, kus viiakse läbi erinevaid üritusi ja kus saavad tegutseda erinevad huviringid.
Linnavalitsuse kommentaar:
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Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
RK
Volikogu
Katteallikas ja
tulud
-tegevus
eelarves
eelnõus
arvamus
otsus
märkused
3
7
8
2
4
5
6
9
10
11
12
2019. aastal on plaanis prioriteetse tööna Nõmme Kultuurikeskuse lekkiva katuse renoveerimine, mille maksumus koos soojustustöödega on 170 000 €. Fassaadi renoveerimist teostatakse riigipoolse
toetuse arvelt 15 000 € ulatuses.
Nõmme Kultuurikeskuse puhul vajaks eelnevalt analüüsimist selle võimalik terviklikum rekonstrueerimine, mis tagaks selle funktsionaalsema ja mitmekesisema kasutuse.
Ettepaneku sisu

Esitaja

17

0
Kaupo Nõlvak
Tallinna
Linnavolikogu
liige
Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine Reformierakonna
fraktsioon
Projekti „Ühendusmaa on Eestimaa“ toetamine
Kultuuriameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid

Linna üldkulud
Reservfond

TOETAB

TOETAB

Ümberpaigutus
12 000

0

0

-12 000

7 030 432

2 925 961

Selgitus:
Muudatusettepaneku sisuks on 12 000 euro eraldamine projekti „Ühendusmaa on Eestimaa“ toetuseks. Antud projekti viib läbi MTÜ Tantsupeomuusem, selle raames toimub käesoleva aasta 7. juulil 15-st
erinevast riigist Laulu- ja Tantsupeo ajaks Eestisse tulnud Välis-Eesti tantsukollektiivide ühisesinemine Vabaduse väljakul.
MTÜ Tantsupeomuuseumi poolt välja pakutud initsiatiivist/võimalusest on soovinud osa võtta 25 tantsukollektiivi esindajad, rohkem kui 300 tantsijaga USAst, Kanadast, Austraaliast, Soomest, Rootsist,
Norrast, Belgiast, Luksemburgist, Hollandist, Venemaalt, Saksamaalt ja Iirimaalt.
Antud projektiga soovitakse pakkuda parimat elamust nii esinejatele kui ka kõigile vaatajatele, tähistamaks Laulu- ja Tantsupeo juubeliaastat tasuta kontserdiga.
Toetust kasutatakse ürituse ettevalmistuse ja korralduslike kulude katmiseks.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tallinna Kultuuriametiga on üritus kooskõlastatud käesoleva aasta alguses ja avaliku ürituse luba on väljastatud. MTÜ Tantsupeomuuseum alustas toetuse taotlemist MTT registris 13. mail 2019, kuid taotlus
jäi infosüsteemis ekslikult MTÜ Tantsupeomuuseum poolt lõpuni menetlemata.
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0
Spordi ja Noorsooameti haldusala
Sport ja vaba aeg

Sportimisvõimaluste tagamine

Ülle Rajasalu,
Kaupo Nõlvak
Tallinna
Linnavolikogu
liikmed
Reformierakonna
fraktsioon

Spordihooned ja -rajatised
Pirita Spordikeskuse terviseradade hooldus
Linna üldkulud
Reservfond

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

40 000
-40 000

7 030 432

2 925 961

Selgitus:
Muudatusettepaneku sisuks on eraldada Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarvest täiendavalt 40 000 eurot Pirita Spordikeskuse terviseradade hoolduseks.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tallinna Spordi- ja Noorsooametil puudub informatsioon, et terviserajad oleksid hooldamata. Probleemi korral tuleks pöörduda Pirita Spordikeskuse poole, kes vajadusel võtab ühendust Tallinna Spordi- ja
Noorsooametiga. Terviserajad on hooldatud ja pretensioonide esinemisel tegeletakse sellega koheselt.
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0
Haridusameti haldusala
Tootevaldkond: haridus

Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus
Eesti keele õpe vene õppekeelega rühmades
Linnakantselei

Kristen Michal
Tallinna
Linnavolikogu
Reformierakonna
fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

200 000

200 000
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nr
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Ettepaneku sisu

Esitaja

2

3

Avalikud suhted

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6
-200 000

Esialgses Lisaeelarve LV arvamus
eelarves
eelnõus
7
8
9
2 332 000
-35 000

RK
arvamus
10

Volikogu
otsus
11

Katteallikas ja
märkused
12

Selgitus:
Muudatusettepaneku sisuks on täiendava raha eraldamine eesti keele õppe toetamiseks vene õppekeelega rühmades, toetamaks Tallinnas eestikeelsele õppele üleminekut alates lasteaiast, mille
eesmärgiks on hea eesti keele oskus kooli minnes.
Eestis on eduka hakkama saamise aluseks hea eesti keele oskus. Mida parema eesti keele oskuse omandavad lapsed, seda paremad on nende võimalused tulevikus nii õppimisvõimaluste kui töö- ja
elukoha valikul. Selleks, et ka vene emakeelega lapsed saaksid selgeks võimalikult hea eesti keele, tuleb eestikeelse õppega alustada võimalikult varakult ehk lasteaiast. Oskuste omandamine lasteaiast
muudab keele omandamise on lihtsamaks ning pingevabamaks. Hea eesti keele omandamine lasteaiast kaotab ka paljud tänased pinged ühiskonnas, muudab raskeks kui mitte võimatuks kahes erinevas
keeleruumis erineva info jagamise ja kunstliku vastanduse. Peamisena, annab lastele parema võimaluse Eestis hakkama saada, panustada isiklikku, ühiskonna ja majanduse arengusse.
Üleminek eestikeelsele haridussüsteemile on aeganõudev protsess. Selleks, et keeleline üleminek eestikeelsele õppele saaks toimuda, on vaja valmistada ette õpetajaid ning töötada välja sobiv metoodika.
Valmistamaks ette eestikeelsele õppele üleminekut Tallinna lasteaedades, tehakse ettepanek eraldada Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarvest täiendavalt 200 000 eurot eesti keele õppeks vene
õppekeelega lasteaiarühmades. Katteallikaks on Tallinna linnakantselei avalike suhete kulude vähendamine, mille suuruseks on Tallinna linna 2019. aasta eelarves ette nähtud 2 332 000 eurot.
Linnakantselei avalikke suhteid vähendatakse ettepanekuga 200 000 euro võrra, soovitavalt kanalist PBK ostetavate saadete mahu arvelt. Eesti ja Tallinna inimesed vajavad pigem head eesti keele oskust,
kui Eesti tuleviku vastast juttu oma raha eest.
Linnavalitsuse kommentaar:
Lasteaedades on keskmiselt 233 rühma (ca 5100 last), kus toimub keeleõpe ja vajalik on keeleõpetaja olemasolu.
Alates 2018. aastast on linnaeelarve vahendite arvelt eesti keele õppeks vene õppekeelega rühmades ette nähtud täiendavad 200 000 €, mis võimaldab anda eesti keele õpet kahe tunni asemel kolm tundi
nädalas (riiklik õppekava näeb ette kaks tundi nädalas). Lisaks 200 000 €-le on õppekava alusel antavate tundide läbiviimiseks 2019. aastal lasteaedadele ette nähtud 410 000 €, kokku seega 610 000 €.
Lisaks osalevad 25 rühma Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt finantseeritavas projektis „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“, milleks on 2019. aastal eraldatud 484 454 €.
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Spordi- ja Noorsooameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid

Noorsootööprogrammid ja -projektid
Linna üldkulud
Reservfond

Kristen Michal
Tallinna
Linnavolikogu
Reformierakonna
fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

200 000
-200 000

-15 970
7 030 432

2 925 961

Selgitus:
Muudatusettepanekuga suurendatakse Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarvest noorsootööprogrammideks ja -projektideks eraldatavat summat 200 000 euro võrra.
Omavalitsuse üks oluline ülesanne on tegeleda oma tulevase põlvkonnaga, lisaks kooliharidusele on oluline pakkuda noortele ka huvitavaid ja arendavaid tegevusi väljaspool koolitunde. Huvitavate
programmide ja arendavate projektide pakkumine tagab, et noortel on tegevust ka peale koolitunde ja koolivaheajal. Tähtis on ka, et tegevuse olemasolu aitab ennetada probleemide, näiteks ka
noortekampade tekkimist, mille tagajärgedega tegelemine on kallim kui ennetus. Seetõttu teen ettepaneku suurendada 2019. aastal noorsootööprogrammide ja -projektide rahastust 200 000 euro võrra, et
pakkuda noortele huvitegevust ning korraldada üritusi, mis arendavad noori.
Linnavalitsuse kommentaar:
2018. aastal kasutati noorsootööprogrammideks ja -projektideks ca 600 000 €. 2019. aasta täpsustatud eelarves on noorsootööprogrammideks ja -projektideks ette nähtud 693 520 €, sh toetus SA-le
Õpilasmalev 273 700 €, 7-19-aastastele noortele erinevates laagrites osalemise toetuseks 120 000 €, ülelinnaliste programmide ja ürituste korraldamiseks, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd,
loovust jne 68 440 €, erinevate noorsootööprojektide toetamine läbi MTT toetuste 110 00 €, toetus MTÜ-le SPIN 54 000 €, mis on spordil põhinev ennetusprogramm vähekindlustatud ja riskioludes elavatele
noortele vanuses 10-18 aastat.
Lisaks on kohalikele omavalitsustele suunatud programm, mida rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi. 2019. aastal on programmi eelarve 328 681 € ning eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise
võimalusi ja noorte kaasatust noorsootöös piirkondlikul tasandil. Tegevusi piloteeritakse koostöös Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosadega ning selle tulemusena on loodud 29 uut noorsootöö
võimalust. Muuhulgas loodi programmi raames bändiruumid ja sportimisvõimalused Põhja-Tallinna Noortekeskuses ja Põhja-Tallinna Noortekeskuses, korraldatakse tänavakultuuri teemalisi üritusi
Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas, korraldatakse linnaaianduse päevi Raadiku tänava piirkonnas ja pakutakse Põhja-Tallinna riskirühma noortele suveprogrammis osalemise võimalust.
NEET-noortele suunatud tugiteenuste eelarveks on 152 166 €. Eesmärk on osutada koostöös noorsootööasutustega mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende
naasmist õpingutesse või tööle.
Alates 1. jaanuarist 2019 lisandus Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisu neli mobiilse noorsootöötaja kohta, kokku on ametis üheksa mobiilse noorsootöötaja kohta. Võrreldes 2018. aastaga suurenesid
linnaosade noorsootöötajate töötasu alammäärad 900 €-lt 1000 €-le (11,1%) ja ameti koosseisus olevate mobiilsete noorsootöötajate palga alammäärad 980 €-lt 1100 €-le (12,2%).
2019. aastal 200 000 € lisamine Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eelarvesse vajaks pikemat planeerimist ja tegevuskava koostamist. Vajadus lisarahastuse järgi tekib 2020. aastal, kui lõppeb kohalikele
omavalitustele suunatud programm. 2019. aastal on noorsootöö tegevuste eelarve tänu linna eelarvele ja välisrahastusele väga hästi kaetud.
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Ettepaneku sisu

Esitaja
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3

Kommunaalameti haldusala
Tootevaldkond: teed ja tänavad

Taotluse summa (+/-)
Linnakassa
Kulud
Investeerimis
tulud
-tegevus
4
5
6
0

Esialgses
eelarves
7

Lisaeelarve
eelnõus
8

Kristen Michal
Tallinna
Linnavolikogu
Reformierakonna
fraktsioon

Tallinna
lasteaedade,
koolide
ja
tervishoiuasutuste juures asuvate teede,
kõnniteede ja ülekäiguradade märgistamine
Ettevõtlusameti haldusala
Muud eelarvepositsioonid
Toetus SA-le Tallinna Televisioon

LV arvamus
9

RK
arvamus
10

EI TOETA

EI TOETA

Volikogu
otsus
11

Katteallikas ja
märkused
12

Ümberpaigutus

1 000 000

-1 000 000

3 842 500

0

Selgitus:
Ettepanekuga eraldatakse Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarvest 1 000 000 eurot Tallinna lasteaedade, koolide ja tervishoiuasutuste juures asuvate teede, kõnniteede ja ülekäiguradade märgistamiseks.
Täiendava raha eraldamise eesmärk on, et sügiseks oleks kõikide lasteaedade, koolide ja tervishoiuasutuste juures uuendatud teekattemärgistus ja vajadusel ka teele vales kohas sattumise piirajad ning
seeläbi tõuseks sügisel linna naasvate vähemkaitstud liiklejate liiklusohutus.
Katteallikaks on 2019. aastal Sihtasutusele Tallinna Televisioon eraldatava raha vähendamine. Tallinna linna 2019. aasta eelarves on Sihtasutusele Tallinna Televisioon ette nähtud 3 842 500 eurot.
Ettepanekuga vähendatakse seda summat 1 000 000 euro võrra ning kasutatakse seda raha Tallinna lasteaedade, koolide ja tervishoiuasutuste juures asuvate teede, kõnniteede ja ülekäiguradade
märgistamiseks. Alternatiivina saab liiklusohutuse tõstmist rahastada linnavalitsuse kasutuses oleva reservi arvelt.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tallinna lasteaedade, koolide ja tervishoiuasutuste juures asuvate teede, kõnniteede ja ülekäiguradade märgistuse uuendamine teostatakse 2019. aasta suvel linnaeelarves (sh lisaeelarves) Tallinna
Transpordiametile liikluskorralduseks ette nähtud vahendite arvelt.
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Kommunaalameti haldusala
Tootevaldkond: teed ja tänavad

Tootegrupp: teetööd
Toode: teerajatiste korrashoid
Linna üldkulud
Reservfond

Kristen Michal
Tallinna
Linnavolikogu
Reformierakonna
fraktsioon

EI TOETA

EI TOETA
Ümberpaigutus

270 000

230 000

-270 000

7 030 432

2 925 961

Selgitus:
Pealinna teed ja tänavad peavad olema heas korras ja puhtad. Ettepanekuga lisatav 270 000 eurot nähakse ette Tallinna teede ja tänavate suviseks pesuks ja talihoolduseks. Tallinna üheks visiitkaardiks on
saanud suviti tolmavad tänavad, korralik hooldus ja pesu aitab seda vähendada. Samuti on kõigile meeles, kuidas eelmisel talvel jäi linnavalitsus väga hätta tänavate puhastusega, lisaraha aitab asuda
selleks õigeaegselt valmistuda ja sõlmida lepingud töödeks, et tänavad talvel liuvälja ei asendaks.
Linnavalitsuse kommentaar:
Tänavate puhastuse teenus on korraldatud hanke korras ja vastavalt sõlmitud lepingutele, sh tänavate pesu. Lepinguväliselt teostatakse üksnes lume äravedu, milleks lisaeelarves on vajalikud vahendid ette
nähtud (Tallinna Kommunaalameti eelarvepositsioon "Teerajatiste puhastamine").
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