TALLINNA LINNAVALITSUS
ISTUNGI PROTOKOLL
Tallinn

31. oktoober 2019 nr 54

Päevakorrapunkt 2
Tallinna Linnavolikogu määruse
„Tallinna linna 2020. aasta eelarve“

eelnõu

Otsustati:
1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu “Tallinna linna 2020. aasta eelarve”;
2. linna finantsteenistusel:
2.1 esitada eelarve eelnõu koos seletuskirjaga arvamuse avaldamiseks linnaosakogudele;
2.2 laekunud arvamused koondada ja lisada linnavolikogule esitatavale eelarve eelnõu
seletuskirjale 11. novembriks 2019.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

EELNÕU
31.10.2019

TALLINNA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Tallinn

[kuu] [aaaa] nr [nr]

Tallinna linna 2020. aasta eelarve
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2,
§ 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1, 8 ja 81
ning lg 3 alusel.
§ 1. Tallinna linna 2020. aasta eelarve kinnitamine
(1) Kinnitada Tallinna linna 2020. aasta:
1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.
(2) Lisas 3 „Kulude eelarve” tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud
ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.
(3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve” toodud investeerimisprojektide ja -objektide
2020. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.
(4) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve” toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete
korraldamisel ning tervikrenoveerimiste ja ehituste puhul sisaldab kogumaksumus nii
projekteerimist, ehitust kui ka sisustust.
§ 2. Linnavalitsusele volituste andmine
(1) Lubada linnavalitsusel:
1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale
eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel
majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või
annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
2) kinnitada Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine
2020. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
3) kinnitada lisas 3 palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja
eelarvepositsioonide lõikes;
4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete
reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise
ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;
5) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna
põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud
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hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või
mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
6) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks
koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses,
mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja
teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada
ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele
kavandatud kulutusi;
9) kajastada p-des 1-8 ja 12 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve
täpsustusena;
10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €, tingimusel, et
kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
11) võtta eelarvelaenu 2020. aasta investeeringute katteks mahus kuni 35 000 000 € tähtajaga
kuni 25 aastat;
12) kasutada 2020. aasta investeeringute finantseerimiseks 2019. aastaks kavandatud, kuid välja
võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10
kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
13) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi
linnale soodsamaks;
14) anda rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu mahus kuni 10 000 000 € kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele, tingimusel, et
laen tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2020;
15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele
üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 20 000 000 € tähtajaga kuni
15 aastat;
16) vähendada jõustunud kohtulahenditega linnalt välja mõistetud hüvitiste katteks eelarveaasta
tulemit.
§ 3. Eelarve täitmise erisused
Lisas 3 „Kulude eelarve” välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud
katta teisi tegevuskulusid.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus
Eelnõu koostaja: linna finantsteenistus, Tallinna Linnakantselei

Seletuskiri
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu
„Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ juurde
Tallinna Linnavalitsus esitab linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna linna 2020. aasta
eelarve”. Linna eelarve kajastab linna prognoositavaid tulusid, kavandatavaid kulusid ja
investeeringuid ning nende finantseerimisplaani.
Tallinna linna 2020. aasta eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud Tallinna Linnavolikogu 17.
oktoobri 2019 määrusest nr 19 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023“, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS), strateegiast “Tallinn 2030” ja Tallinna
arengukavast 2018–2023.
Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vaja volikogu koosseisu häälteenamust.
Ülevaade majanduslikust olukorrast
2019. aastal on Eesti majanduskasv näidanud stabiliseerumise märke, aga väljavaated tuleviku
majanduskasvu osas näitavad aeglustumist. Kui eelnevatel aastatel oli Eesti majanduse reaalkasv
aasta baasil 1,6-4,8%, siis 2019. aasta II kvartalis oli SKP reaalkasv eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 3,6%. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti
majandus 2019. aastal 3,3%, mis on oluliselt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine näitaja. 2020.
aastaks ja 2021. aastaks prognoositakse majanduskasvuks vastavalt 2,2% ja 2,6%, kuid senise
välisnõudluse ja investeeringute asemel saab peamiseks kasvu veduriks sisetarbimine.
Lisaks üldisele majanduskasvule mõjutab Tallinna linna majanduslikku olukorda ka linnaelanike,
eelkõige tulusaajate, arvu muutus. 2019. aasta 1. oktoobri seisuga elas Tallinnas rahvastikuregistri
andmetel 443 tuhat inimest ja aasta algusest on linna elanikkond kasvanud 4,2 tuhande inimese
võrra. Eelmise aasta lõpuga võrreldes on tulu saanud isikute arv Tallinnas kasvanud 543 inimese
võrra.
Ülevaade eelarvest
Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2020. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks
822 911 071 €, mis on 61 652 087 € ehk 8,1% enam kui 2019. aasta esialgses eelarves kavandatud.
Linnaeelarve üheks olulisemaks alusdokumendiks on linna eelarvestrateegia. Tallinna
eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 on sätestatud linna peamisteks eelarvepoliitilisteks
eesmärkideks:
 hoida strateegia perioodil põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu;
 hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel;
 tagada igal aastal linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis katab
võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu;
 tagada ja säilitada likviidsus, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele.
Linna eelarvepoliitilised eesmärgid lähtuvad eeldusest, et linna finantshaldus peab olema
usaldusväärne, seadustest ja linna õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav ning linna
eelarvepoliitika jätkusuutlik ning tõhus.
Eelarves kavandatu kohaselt kasvavad põhitegevuse tulud 5,6% ning põhitegevuse kulud 3,8%.
2020. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb kavandatu kohaselt 94 miljonit eurot, laenude
teenindamise kulud on 2020. aastal 23,3 miljonit eurot (sealhulgas 4 miljonit eurot
intressikuludeks ja 19,3 miljonit eurot linna laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks).
2020. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud ligikaudu 50 miljonit eurot, mis on piisav varu linna
kolme nädala kulutuste katmiseks.
Lisaks sätestab KOFS nõude, mille kohaselt peab omavalitsusüksuse ja tema arvestusüksuse
oodatav põhitegevuse tulemi väärtus olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve
eelnõu kohaselt kujuneb linna põhitegevuse tulemiks 2020. aastal 100,4 miljonit eurot.
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Linna
investeeringute
finantseerimiseks kavandab linn 2020. aastal võõrkapitali kaasata
kuni 35 miljonit eurot, millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks
2020. aasta lõpuks 23%. Linna arvestusüksuse netovõlakoormus jääb 2020. aasta arvestuses
tasemele 28%. Seega jäävad nii linna kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed
seadusega lubatud 60% piiresse.
Eelarve andmed 2018. – 2020. aasta kohta KOFS § 22 järgi nõutud detailsuses ning võrdlus
eelarvestrateegiaga on esitatud eelarve seletuskirja lisas.
Tulud
Linna 2020. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 772 592 521 €. Tuludest moodustavad
maksutulud 68%, sh riiklikud maksud 66% ja kohalikud maksud ligi 2%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 486 000 000 €, riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused 135 589 898 €, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist
saadav tulu 87 911 919 €, maamaks 25 795 000 € ja saadav välisrahastus 11 737 394 €.
Tulumaksu kasvuks võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega on kavandatud 10,7%. Tulumaksu
olulisemateks kasvuteguriteks on keskmise palga ning tulu saajate arvu kasv. Eeldatavalt kasvab
2020. aastal tulusaajate arv enam kui tuhande inimese võrra ning keskmine deklareeritud brutotulu
ühe tulu saaja kohta keskmiselt 5-7%. Lisaks mõjutab 2020. aasta tulumaksu laekumist kohalikele
omavalitsustele tulumaksu tulu eraldamise määra tõus 11,93%-lt 11,96%-le. Maamaksutulu jääb
võrreldes käesoleva aastaga samale tasemele. Tulu kohalikest maksudest kavandatakse
2020. aastal kokku summas 12 550 000 €, millest üle poole moodustab parkimistasu. Kohalike
maksude osatähtsus linna tuludes on jätkuvalt madal, moodustades vaid ligi 2% eelarve tulude
kogumahust.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2020. aastal 87 911 919 € ehk 11,4% eelarve
tulude mahust. 2019. aasta esialgse eelarvega võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste müügist
6,7%.
2020. aastal on kavandatud linnavara müügist kokku 1 683 800 €. Oodatav dividenditulu linna
osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AKTSIASELTS TALLINNA VESI, aktsiaselts Tallinna Soojus ja
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) moodustab 9 600 000 €. Saadavatest toetustest
moodustavad eraldised riigilt ja muudelt institutsioonidelt 135 589 898 € ning välisrahastus
11 737 394 €. Riigieelarvelised vahendid kasvavad põhiliselt seoses oodatava õpetajate palkade
kasvuga ja sellest tulenevalt hariduskuludeks eraldatavate vahendite kasvuga. Välisrahastus
kahaneb tulenevalt Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi lõppemisest. Euroopa Liidu 20142020 eelarveperioodi toetuste arvelt viiakse ellu põhiliselt teede ja tänavate rekonstrueerimise ning
kergliiklusteede ehitamise projekte.
Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jm osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku alla 1%.
Kulutused
Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2020. aasta eelarves kavandatud 648 099 333 €, mis on 6,8%
enam kui 2019. aasta esialgses eelarves.
Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on suurima osakaaluga
haridusvaldkonna kulud 40,6%, järgnevad linnatranspordi kulud 13,1% ning sotsiaalhoolekande ja
tervishoiu valdkonna kulud 10,3%, mis kokku moodustavad 64% kulude kogumahust.
Enamus linna tegevuskuludest (s.o 67,2%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 13,4% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud, mis
kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning välisrahastuse
arvelt (s.o 19,4%), millest omakorda enamuse moodustavad üldhariduskoolide õpetajate töötasud
ning riiklik toimetulekutoetus.
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Investeerimistegevuseks on 2020. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
140 724 921 €. Investeeringutest kuni 84,5% (sõltuvalt kaasatavast võõrfinantseerimisest) kaetakse
linnakassa vahendite arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 6,3% ning
riigieelarve eraldised 8,9%. Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga
haridusvaldkond 35,2%, teed ja tänavad 29,4% ning kultuurivaldkond 13,7%, mis kokku
moodustavad 78,3% investeeringute kogumahust.
Ülevaade olulisematest tegevustest linna tegevusvaldkondade lõikes
Järgnevalt on esitatud ülevaade Tallinna arengukavast 2018–2023 ja muudes linna
arengudokumentides kajastatud eesmärkide täitmiseks eelseisval eelarveaastal kavandatavatest
tegevustest.
Linna elanike ja kogukondade kaasamiseks linna juhtimisse on kavas arendada linna positiivse
programmi raames kaasava eelarve projekti, mida on kavas rakendada eelolevate aastate eelarvete
koostamisel. Projekti ettevalmistusteks on ette nähtud 20 000 €.
Linna erinevate tegevusvaldkondade töötajate ja teenistujate palkade korrigeerimiseks, lähtudes
palga- ja tööjõuturul toimuvatele muutustele on vastavalt linna eelarvestrateegiale aastateks 20202023 kavandatud palga korrektsiooni reserv summas 5 miljonit eurot.
Haridusvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 262 808 679 €, mis on üle 8 miljoni
euro, so 3,2% enam kui 2019. aastal.
Keskmiselt 21 000 lapsele linna lasteaedades on toidukulude katmiseks linna kehtestatud piirmäära
ulatuses 2020. aasta eelarvesse kavandatud 5,9 miljonit eurot. Täiendavad vahendid nähakse ette
uuest õppeaastast eralasteaedades käivate Tallinna laste toidukulude osaliseks katmiseks linna
poolt kehtestatud piirmääras.
Senisest enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide
rakendamisele koolides.
Üldhariduskoolidele nähakse ette täiendavad vahendid haridustehnoloogide ja koolide
raamatukogude töötajate töötasude korrigeerimiseks alates 1. jaanuarist 2020. Laste
liikumisharjumuste suurendamiseks luuakse täiendavaid tingimusi koolimajades ja õuealadel.
Alustatakse õpilaste jaoks ettevõtlikkuspädevust arendava keskkonna loomist, mis toetab
ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja
matemaatikapädevuse arengut. Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna teemalise etteütluse
kirjutamine kuni 2000 kirjutajale.
Tallinna Õppenõustamiskeskus avab uue filiaali sügisel valmivas Tallinna Tondi Põhikooli uues
hoones.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 49 590 484 €, mis on 10,1%
enam kui 2019. aastal. Prioriteediks on haridusasutuste hoonete renoveerimise ja kaasajastamise
jätkamine ning erivajadustega lastele sobiliku keskkonna loomine.
2020. aastal valmib Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone, arvestades sealsete õpilaste erivajadusi.
Alustatakse Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimistöödega, mille käigus uuendatakse kooli
õpikeskkond, laiendatakse koolisööklat ja luuakse uusi sportimisvõimalusi, samuti algavad
Lasnamäe Põhikooli renoveerimistööd kooli ruumide kaasaajastamiseks, et luua erivajadustega
õpilastele sobilik õpikeskkond. Jätkatakse Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi ja Tallinna Nõmme
Gümnaasiumi spordihoone projekteerimistöödega ning alustatakse ehitust. Jätkatakse Tallinna
Heleni Kooli ja Tallinna Tõnismäe Reaalkooli renoveerimistöödega. Alustatakse Mustamäe Laste
Loomingu Maja uue hoone projekteerimist ja Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja ehitust.
Haridusasutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud kokku 2 250 000 €, mille arvelt
on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes haridusasutustes.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse kokku 11 529 320 €.
Alustatakse Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimisega 12-rühmaliseks lasteaiaks. Teostatakse
Tallinna Padriku Lasteaia hoone laienduse projekteerimine. Lasteaedade remonttööde ja soetuste
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reserviks kavandatakse kokku 10 000 000 €, so vahendid
lasteaedade
remonttöödeks
ja
soetusteks ning territooriumide korrastamiseks (sh piirdeaiad, välisvalgustus, krundisisesed teed ja
parkimisplatsid).
Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on planeeritud 27 506 710 €, mis on 2 miljonit eurot ehk 8,1%
enam kui 2019. aastal.
Jätkatakse eesti rahvuskultuuri ja rahvusvähemuste kultuuri edendamist, Tallinna kultuurielu
tähtsündmuste toetamist ning linna kultuuriasutuste arendamist. 2020. aastal meenutatakse
erinevate sündmustega eesti kultuuriloolisi suurkujusid. Tähistatakse ühe silmapaistvaima
ooperilaulja ja näitleja Georg Otsa 100. sünniaastapäeva ja mitmekordse Nobeli kirjandusauhinna
kandidaadi ning aastast 1998 Tallinna vapimärgi kavaleri Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva.
Toimub Linnateatri üheteistkümnes rahvusvaheline teatrifestival Talveöö Unenägu, mille
keskmeks on prantsuse teater ja lavastaja Peter Brook. Suvised Tallinna merepäevad on
pühendatud 40 aasta möödumisele Tallinna Olümpiapurjeregatist. Birgitta festival toob uue
kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel Tallinnasse erakordse tantsukompanii NoGravity
Itaaliast. Jätkuvalt toetakse Tallinna tunnusfestivali Jazzkaar, linnafestivali Tallinn Music Week ja
teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis“. Tehakse ettevalmistusi Tallinna kui rahvusvahelise
purjeõppeassotsiatsiooni Sail Training International korraldatava purjelaevade avamereregati The
Tall Ships Races 2021 vastuvõtusadama programmi ja tegevuste käivitamiseks. Jätkatakse
kultuurimälestiste restaureerimise toetamist.
Muinsus- ja miljööalade kaitseks ning kultuuriväärtuslike objektide täiendavaks tähistamiseks on
ette nähtud 206 260 € ning kirikurenessansi programmi jätkamiseks ja muudeks restaureerimisteks
1,2 miljonit eurot.
Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 19 319 363 €.
Jätkub Tallinna Loomaaeda uue unikaalse atraktsiooni "Pilvemets" loomine eesmärgiga
suurendada külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga on loodud uue ekspositsiooniala Tiigriorg – kontseptsioon ning valminud on ameerika zoo-disainerite poolt loodud eskiis.
2020. aastal on kavas lõpule viia projekteerimistööd ning alustada ehitust. Salme Kultuurikeskus
renoveeritakse ning kohandatakse Tallinna Linnateatri vajadusteks ajaks, kui koostöös riigiga
algab linnateatri vanalinna kvartali hoonestu arendamine Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos
Põrgulava laiendusega. Tallinna Botaanikaaias rekonstrueeritakse palmimaja ja alustatakse uue
majandushoone ehitustöödega. Jätkatakse botaanikaaia vetesüsteemi ja väliekspositsiooni
(alpinaarium, rosaarium, salikaarium) rekonstrueerimisega ning alustatakse kompostimisväljaku
projekteerimisega. Kavandatud on nelja mälestusmärgi – G. Ots, K. Päts, J. Kross ja S. Dovlatov –
projekteerimine ning G. Otsa ja J. Krossi mälestusmärgi püstitamine. Jätkatakse Mustpeade Maja
restaureerimistöödega. Teostakse remonttöid Vene Kultuurikeskuses, Tallinna Keskraamatukogu
ja Tallinna Linnamuuseumi filiaalides ning muudes kultuuri valdkonna asutustes. Sihtasutusele
Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus lauluväljaku kassade ja piirdeaia uuendus- ja
parendustöödeks (sh meenekioski ehitamiseks).
Spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 21 893 378 €, mis on
7,1% enam kui 2019. aastal.
Keskendutakse tänapäevaste võimaluste loomisele linlastele liikumisharrastusega tegelemiseks.
Jätkatakse sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist ning laste ja noorte sporditegevuse
toetamist. Jätkuvalt toetatakse erinevaid spordiprojekte ja –ühendusi, eraspordibaase ning
spordikalendris kindla koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad
Tallinna spordielu ning võimaldavad Tallinnal olla spordielu keskpunktiks. Tähelepanu pööratakse
terviseliikumisele, toetades võistlussarja „Tallinn liigub!“ ja noorsportlaste terviseuuringuid.
Noorsootöö valdkonnas pakutakse pidevalt arenevate noorsootööasutuste kaudu noortele
mitmekesiseid teenuseid ja programme, sh mobiilne noorsootöö, hõivamata ja töötutele noortele
mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne noorsootöö. Läbi
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mitteformaalse õppetegevuse toetatakse noorte omaalgatust, tööturule sisenemist, loovust,
osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust. Jätkatakse tegevusi, mis tagavad noortele
mõeldud info atraktiivsuse ning nõustamise parema kättesaadavuse, näiteks infoüritused, koostöö
koolidega, interaktiivse kodulehe arendus, sotsiaal- ja muu meedia aktiivne kasutamine
teavitustöös. Toetatakse noortelaagrite korraldamist, sh Sihtasutuse Õpilasmalev tegevust.
Noortele pakutakse võimalusi osaleda ja kaasa rääkida linnaelus, toetades noortevolikogu ja
noortenõukogu tegevust. Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi.
Spordi ja vaba aja valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse 4 685 861 €, mis on pea kaks
korda enam kui 2019. aastal.
Kavas on jätkata linnaosadesse jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli väliväljakute rajamist. Alustatakse
Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli rekonstrueerimisprojekti koostamisega ja Kadrioru
Staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistöödega. Täiendatakse Tondiraba
Spordikeskuse peaareeni valgustust tagamaks vajalikud nõuded rahvusvaheliste teleülekannete
läbiviimiseks. Tehakse ettevalmistustöid jalgpalliväljaku rajamiseks ja võimalusel ka pneumohalli
paigaldamiseks Punane tn 69 staadionile. Viiakse läbi analüüs võimaluste kohta rajada Tallinna
veekogule välibassein. Kavandatud on Lasnamäe sportmängude maja staadionile (Härma staadion)
rajada inventarihoone ja Pääsküla noortekeskuses asuva Tallinna linna ainukese siseskateparki
korrastamine. Lisaks Pirita ja Nõmme Tervisespordikeskuse suusaradadele luuakse loodusliku
lume olemasolul suusarajad ka Stroomi, Järve, Paepargi ja Tondiraba terviseradadel. Lisaks
teostatakse spordi- ja vaba aja valdkonna asutustes erinevaid vajalikke väiksemaid remonttöid.
Koostöös riigiga panustatakse Kalevi staadioni rekonstrueerimisse vastavalt Tallinna
Linnavalitsuse 16. mai 2018 korraldusele nr 726-k „Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise
finantseerimise koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale“
eesmärgiga viia staadioni I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2020. aasta lõpuks.
Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 52 887 683 €, mis on 5 miljonit ehk
11% enam kui 2019. aastal.
Peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike sihtgruppide sotsiaalne toimetulek ja
võimalused ühiskonnas aktiivselt osaleda. Teenused ja toetused nähakse ette nii lastega peredele,
eakatele, erivajadustega inimestele kui ka teistele abivajajatele. Erilist tähelepanu pööratakse
erivajadustega laste ja nende perede toimetulekule.
Linn tagab vajalikud linnaeelarve vahendid raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenuse
osutamiseks vajadustele vastavas mahus, mida senini finantseeriti riigi poolt eraldatud Euroopa
Sotsiaalfondi vahendite arvelt. Raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatavat
teenuse mahtu suurendatakse poole võrra ning teenuse tunnitasu tõstetakse 6 eurolt 10 eurole, et
tagada inimestele vajalikus mahus teenuste kättesaadavus ja tugiisikutele oleks võimalik maksta
konkurentsivõimelist töötasu. Nähakse ette täiendavaid vahendeid sotsiaaltransporditeenuse
vajaduspõhise kättesaadavuse tagamiseks, puuetega lastele saatjateenuse korraldamiseks ning
ratastooli klientide liikuvuse abistamiseks kõrgemalt kui 1. korrus. Jätkatakse erivajadusega
inimeste eluruumide kohandamist Euroopa Regionaalfondi meetmest saadava välisrahastuse toel.
Osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine
kohalikus omavalitsuses“ toel 50-l teenuskohal psüühilise erivajadusega inimestele vajaduspõhist
teenuskomponentidel põhinevat abi
Tallinna Perekeskuses arendatakse välja autismispektri häirega laste peredele virtuaalne
konsultatsiooniteenus pakkumaks paindlikult puudega last kasvatavatele peredele psühholoogilist
nõustamist. Jätkatakse 2019. aasta alguses käivitatud laste ja noorte tugiprogrammi, mis pakub
lastekaitsetöötajatele tuge töös lastega, kelle probleemid ei ole veel süvenenud. Tallinna Laste
Turvakeskuses avatakse infotehnoloogiaalane huviring toetamaks noort iseseisvasse ellu astumisel.
Koostöös MTÜ Eluliin panustatakse kriisinõustamise kättesaadavusse tagamaks lühiajalist
psühholoogilist abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.
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2020. aasta eelarvega tagatakse lisavahendid ööpäevaringsele üldhooldusteenusele tulenevalt
teenuse hinna tõusust 2019. aastal. Panustatakse ka sotsiaalvalveteenuse vajaduspõhisesse
kättesaadavusse, tagamaks kodus elavate eakate võimalikult hea iseseisev toimetulek ning
lähedaste hoolduskoormuse leevendamine. Johannes Mihkelsoni Keskusega jätkatakse projekti
„Samm Eesti Tööellu“ toetamaks 6 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimesi tööhõivesse
naasma.
Alates 01.01.2020 tagatakse linna sotsiaalhoolekandeasutustes töötavate hooldajate palgamäära
kasv 20% võrra, so 980 eurole. Teiste sotsiaalhoolekande tööperesse kuuluvate töötajate palkade
korrigeerimiseks on arvestatud palgafondi kasv 5%.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 9 163 496 €, mis on
ligi 6 miljonit enam kui 2019. aastal.
Alustatakse Iru Hooldekodu õenduskodu ehitamist, Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali loomist,
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse uue hoone ehitamise projekteerimist. Renoveeritakse Tallinna Vaimse
Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone, Käo Tugikeskuse Pae keskuse hoone ning Haabersti
Päevakeskuse (Õismäe tee 24) hoone. Viiakse lõpule Tallinna Lastekodu Pähkli peremajade
(Pähkli tn 15) ning imikute ja puuetega laste maja (Sõpruse pst 248), Mustamäe Päevakeskuse
(Ehitajate tee 82) hoone ja õueala ning Käo Tugikeskuse Maleva keskuse renoveerimine. Samuti
nähakse ette vahendid muudeks linna sotsiaalhoolekandeasutuste vajalikeks remonttöödeks ja
soetusteks.
Tervishoiu valdkonna kulud kasvavad 13,7% ning investeeringud enam kui 2 korda. Alates 2020.
aastast kompenseeritakse Tallinna laste esmavisiidi puhul eriarstile visiiditasu täies mahus (so 5
euro ulatuses). Pööratakse suurt tähelepanu narkomaania ja AIDS-i ennetustegevusele, toetades
olemasolevat rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja noorukitele, soodustatakse erinevate
koostöövõrgustike arengut linnaosade valitsuste, ametkondade ja mittetulundusühingutega.
Jätkuvalt toetatakse Tallinnas elavate täiskasvanud opioidisõltlaste metadoon-asendusravi
programmi pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina. Kuna riiklikult on lahendamata õendusteenuse
osutamine suurtes hooldekodudes, rahastatakse linna eelarvest koduõendusteenust nii kroonilistele
haigetele kodus kui Iru Hooldekodus elavatele klientidele. 2020. aastal jätkatakse ka uue
linnahaigla projekteerimisega.
Ettevõtluse ja turismi valdkonna eesmärkideks on ettevõtlusteadmiste suurendamine ja alustavate
ettevõtete toetamine ning Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamine ja turismi elavdamine.
Ettevõtluse valdkonna põhieesmärgiks on senisest paremate võimaluste loomine ettevõtluse
arenguks ja innovatsiooni tekkeks Tallinnas. Linna ettevõtluse valdkonna peamiseks sihtrühmaks
on alustavad mikro- ja väikeettevõtted, kes on suutelised eristuma oma ekspordivõime,
uuenduslikkuse või siis tehnoloogilise arengu poolest. Selliste ettevõtete kasvu
soodustatakse nii erinevate nõustamis-,
koolitusja
inkubatsiooniteenuste
(ettevõtluse
baasnõustamine, ettevõtlusakadeemiad, innovatsioonifoorum, ettevõtluspäev, loomeinkubaatori
tegevused jmt) kui finantsinstrumentidega: tootearendustoetus kosmosetehnoloogiate rakendustele
Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori kaudu, välismessitoetus eksporditurgudele
sisenemiseks, jne. 2020. aasta eelarvesse on kavandatud ettevõtetele uue toetusena
digitaliseerimise toetus, mille eesmärgiks on digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt teenindusja/või tootmissektoris.
Turismi arendamise peamiseks eesmärgiks on Tallinna kui puhke- ja äriturismisihtkoha tuntuse
tõstmine nii lähipiirkonnas kui kaugturgudel. Tallinna turismiveeb visittallinn.ee viiakse üle uuele
platvormile ning arendatakse ka selle sisu, et turismiinfo oleks veebil veelgi mitmekesisem ning
inspireeriks Tallinnas rohkem ette võtma ja pikemalt peatuma. Tähelepanu pööratakse Tallinn
Card’i online pileti turundustegevustele ning madalhooaega ergutavatele turunduskampaaniatele.
Plaanis on renoveerida turismiinfokeskus vanalinnas ning pakkuda seal linna külalistele veelgi
paremat klienditeenindust. Eesmärk on kaasata turismiettevõtjaid senisest rohkem kaasa rääkima
Tallinna turismiarengute teemal. Tallinn osaleb aastal 2020 esimest korda iseseisva stendiga
Helsingis toimuval turismimessil Matka.
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Tallinn toetab 2020. aastal Eestis toimuva maailma toidukultuuri tippürituse Bocuse d’Or
Euroopa võistlust. Tallinnale tähendab see 3000 Euroopa gastronoomia tipp-spetsialisti, oma
võistkondadega saabunud riikide esindajate ning kokku ligi 10 000 pealtvaataja võõrustamist.
Lisaks saabub Tallinnasse sadakond ajakirjanikku ja toiduvaldkonna suunanäitajat, 20
rahvusvahelist telekanalit ja enam kui 30 ametlikku fotoreporterit, mis annab ideaalse võimaluse
rahvusvaheliselt turundada Tallinna terve aasta jooksul kui Euroopa toidukultuuri keskpunkti.
Traditsiooniliselt toetatakse kohaliku restorani- ja toidukultuuri elavdamiseks Tallinna Restoranide
Nädala läbiviimist. 2020. aastal kaasatakse Eesti tuntud sportlased Kelly Sildaru ja Saskia Alusalu
Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks. Jätkuvalt toetatakse ka Tallinna Teadusparki
TEHNOPOL targa linna lahenduste testkeskkonna ja ettevõtete rahvusvahelistumise
edendamiseks. Kuna Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri täisliige ning ettevõtluse edendamise
eesmärgil loodi 2017. aastal Eestisse Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator, panustab Tallinna
linn Tallinna Teaduspargi TEHNOPOL kaudu kahe kosmosevaldkonna ettevõtte toodete ja
teenuste prototüüpimist.
Linnamajanduse valdkonnas on fookus munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel, korteriühistute
toetusmeetmetel ning linna hoonete ehitamise, rekonstrueerimise ja haldamise koondamisel
linnavaraametisse.
2020. aastal jätkatakse projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“, mille eesmärk on tõsta
korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkust ning parandada
korteriomanike ja korteriühistu suhteid. Projekti raames on kavandatud Tallinna korteriühistute
liikmete ja juhatuse liikmete juriidiline nõustamine suulise konsultatsiooni vormis ning
arenguseminaride läbiviimine. Korteriühistute toetuste taotlemise ja eraldamise tõhustamiseks
koondatakse erinevad korteriühistutele hoonete ja nende hoovialade korrastamiseks antavad
erinevad toetused (s.o korteriühistute toetus „Roheline õu“, toetus korteriühistutele fassaadide
korrastamiseks ja toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks) kaheks
meetmeks: toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks ja renoveerimistoetused
korteriühistutele.
Jätkub ka linna ehitustegevuse ja asutuste hoonete haldamise koondamine linnavaraametisse, mis
võimaldab suurendada linna kui tellija ehitusalast kompetentsi ja tõsta linna ehitusprojektide
kvaliteeti. Lisanduvate funktsioonide täitmiseks luuakse linnavaraameti koosseisu 2020. aastal viis
uut töökohta.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 5 023 000 €.
Viiakse lõpule Maleva tn 18 sotsiaalelamu ehitus ning alustatakse aadressil Tammsaare tee 135
uue sotsiaalmaja projekteerimisega. Alustatakse Lasnamäe põlvkondade maja projekteerimist,
kuhu planeeritakse ruumid nii erinevate avalike teenuste osutamiseks kui ka erinevate
mittetulunduslike organisatsioonidele vajalike ruumide tagamiseks. Samuti on kavandatud
munitsipaal- ja sotsiaalmajade E. Vilde tee 94, Energia tn 13, Männiku tee 96 ja 98a ning Liiva
kalmistu kabeli rekonstrueerimine. Panustatakse ka Tallinna turgude arendamisse ja linna asutuste
ligipääsetavuse parendamisse. Jätkuvad ka ettevalmistavad
tegevused
Linnahalli
rekonstrueerimiseks.
Linnatranspordi valdkonnas kasvavad kulud enam kui 5 miljoni euro võrra ehk 6,7%.
Keskendutakse liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise
edendamisele. Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja
vanematele isikutele tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tasuta sõidu võimaldamist
elektrirongide esimeses (Tallinna) sõidutsoonis. Jätkatakse koostööprojekti Tallinna
Tehnikaülikooliga „Liinivõrgu optimeerimine“, mis võimaldab välja töötada Tallinna
ühistranspordisüsteemi liinimuudatused muutmaks ühistransport veelgi kättesaadavamaks ning
parendada inimeste töö- ja elukohtade vahelisi ühendusi.
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Linnatranspordi valdkonna investeeringutena nähakse
ette
ühistranspordipeatustesse
reaalajainfotabloode paigaldamise jätkamist. Linn tagab Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile
veeremi uuendamiseks vajaliku finantseerimise.
Teede ja tänavate valdkonna kulud kasvavad 6,4%, so ligi 2 miljonit eurot.
Enam tähelepanu pööratakse teeäärse haljastuse hooldusele ning tänavate puhastusele, sh
talveperioodil lume väljaveole. Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 60 000 valgusti normaalrežiimil
töötamine ning liiklejate ohutuse tagamiseks vahetatakse välja ca 200 amortiseerunud
tänavavalgustusmasti. Alates novembrist linna kaunistava dekoratiivvalgustuse jooksvateks
kuludeks ja uute valgustite paigaldamiseks on ette nähtud 500 000 €.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 41 356 101 €.
Rõhuasetus on oluliste liiklussõlmede ehitamisel ja rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja
viaduktide kapitaal- ja taastusremondil. Lisaks arendatakse kergliiklusteid, rajatakse fooriobjekte
ja nüüdisajastatakse tänavavalgustust. Viiakse lõpule Gonsiori tänava rekonstrueerimine,
arendatakse Vanasadama ja kesklinna vahelist liikuvuskeskkonda, projekteeritakse Ülemiste
terminali ja Vanasadama vaheline trammitee ning tehakse ettevalmistused Mustakivi tee
läbimurdeks. Suuremaid kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistöid teostatakse Tulika tänaval
(Paldiski mnt – Endla tn) koos Paldiski mnt ja Sõle tn ristmikuga, J. Poska tänaval (Vesivärava tn
– Narva mnt), Tähetorni tänaval (Paldiski mnt – Kadaka pst), Pirita tee ühistranspordirajal, Pikal
tänaval (Olevimägi – Rannamäe tee), Rannamõisa teel (Lõuka tn – Pikaliiva tn) ja Viljandi
maanteel (Liivametsa tee – Pärnu mnt). Alustatakse Rahu tee projekteerimisega. Lisaks
rekonstrueeritakse ühistranspordipeatusi ja –radasid, remonditakse sildu ja viadukte ning rajatakse
turvalise liiklemise tagamiseks teekünniseid. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega
linnaosades, milleks on kavandatud 8 000 000 €.
Jalgrattateede võrgustiku laiendamiseks on kergliiklusteede rajamiseks planeeritud 6 184 411 €.
Tähtsamatest objektidest alustatakse Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava
kergliiklustee, Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee ning Vana-Kalamaja
tänava rekonstrueerimise ehitustöödega. Jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tagamiseks
alustatakse Endla tänavale, Paldiski maanteele, Pääsküla raudteejaama ning Kotka ja Tehnika
tänava vahele raudteealuste käigutunnelite rajamise ettevalmistamist.
Viiakse lõpule välisrahastusega projekt „Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja
kasutuselevõtt“, mille käigus luuakse ja rakendatakse tee infrastruktuuri elemente ja päikeseelektri
tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mis kataks vähemalt osaliselt tee infrastruktuuri
energianõudlust ning oleks vastupidav ilmastikutingimustele, vandalismile ja liikluskoormusele.
Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks rajatakse foorisüsteeme (nt Kuuli tn –
Narva mnt ja Kose tee – Narva mnt ristmik) ning muudetakse ohutumaks ka Pirita tee
teeületuskohad. Liiklusmärkide, fooride ja viitade ning nende kandurite uuendamist teostatakse
kokku 500 000 € eest. Jätkatakse välisrahastusega projekti "LUCIA – säästlike ja tarkade
valgustuslahenduste rakendamise edendamine", mille raames rekonstrueeritakse Kanutiaia
valgustus, asendades 48 valgustit LED valgustitega ning paigaldatakse ka dekoratiivvalgustus.
Keskkonnakaitse ja heakorra valdkondades on endiselt oluliseks sihiks rohelise pealinna tiitli
saavutamise kriteeriumite täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimine. Teostatakse ka uuringuid ja
seireid ning keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusi ja projekte, mis on suunatud
linnalooduse seisundi parandamisele. Keskkonnasäästliku õppeasutuse rahvusvahelise programmi
„Roheline kool“ on kavandatud kaasata vähemalt 60 Tallinna õppeasutust. Panustatakse toimiva
rohevõrgustiku ning mitmekesise looduse ja maastikuga väärtusliku ja esteetilise elukeskkonna
loomisse ning jäätmekäitluse edendamisse. Hooldatakse linna parke, haljasalasid ja metsi, mille
kvaliteedinäitajad on Euroopa rohelise pealinna tiitli taotluse oluline osa ja mis on oluline ka
linlastele kvaliteetse avaliku linnaruumi tagamiseks.
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Lisaks Harju tn, Pirita Spordikeskuse ja Nõmme uisuväljakutele töötab kogu talvehooaja vältel
avalik liuväli ka Mustamäel. Senisest enam tähelepanu pööratakse linna lastemänguväljakute
rajamisel erivajadustega lastele mõeldud mängualadele.
Jäätmete käitlemise efektiivsuse suurendamiseks viiakse MTÜ Keskkonnateenused tegevused üle
Tallinna Ettevõtlusameti hallatavasse asutusse Tallinna Jäätmekeskus, mis jätkab korraldatud
jäätmeveo teenuse pakkumist ja linnale kuuluvate jäätmejaamade opereerimist.
Heakorra ja keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse 7 726 794 €, mis on ligi 1,8 miljonit
eurot enam kui 2019. aastal.
Jätkatakse lastemänguväljakute ehitust ja rekonstrueerimist, sh rekonstrueeritakse Männipargi
peremänguväljak ja rajatakse mänguväljak Tammsaare parki. Jätkatakse ka parkide ja rohealade
korrastamist. Mahuliselt suurimateks töödeks on Männipargi, Kase pargi ja Harku järve rannaala
korrastamine ning Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine. Alustatakse Tondiraba
pargi arendusprojektiga. Rekonstrueeritakse avalikke koerte jalutusväljakuid ning ehitatakse
loomade varjupaiga koerte õueaedikute varikatus. Jätkuvad ka kalmistute investeeringud. Siselinna
kalmistule ehitatakse uus kontorihoone, samuti rajatakse ja korrastatakse kalmistute piirdeaedu ja
väravaid. Jäätmemajanduse arendamiseks on kavas kahe uue jäätmejaama ehitamine ja
jäätmejaamade inventari soetamine ning mobiilse ohtlike jäätmete kogumispunkti soetamine.
Linnaplaneerimise valdkonnas on jätkuvalt prioriteetseks Tallinna mereäärse piirkonna areng ning
selle järk-järguline muutmine kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses
kasutuses olevaks linnaruumiks. Jätkatakse Merevisiooni ja Linnasüdame visiooni koostamist ning
Rail Balticu ja Ülemiste transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega soetud
ettevalmistustöid. Jätkatakse ka ideekonkursside korraldamisega Tallinnasse erinevate
arhitektuuriliste ja kunstiobjektide rajamiseks. Tähtsamateks linna tellimusel koostatavateks
detailplaneeringuteks on Nunne tn, Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala
detailplaneering ning Pirita ranna-ala detailplaneering.
Avaliku korra valdkonnas luuakse Munitsipaalpolitsei Ametisse kõnekeskus, mis võtab üle
Tallinna abitelefoni 1345 funktsiooni, mida kuni 2019. aasta 31. detsembrini täidab Häirekeskus.
Uus kõnekeskus luuakse valmidusega võtta see kriisiolukorras kasutusele ka kriisikomisjoni staabi
juhtimiskeskusena. Linnaosade turvalisuse suurendamiseks tagatakse igas linnaosas üks täiendav
piirkonnatööga tegelev munitsipaalpolitsei ametnik. Samuti suurendatakse patrulli- ja
valveosakonna koosseisu. Kokku luuakse Munitsipaalpolitsei Ametisse 2020. aasta jooksul 21 uut
ametikohta. Lisaks nähakse avaliku korra kuludes ette reserv linnaosades turvalisuse tagamiseks,
mille arvelt on vajadusel võimalik tellida turvateenuseid parkidesse, spordi- ja mänguväljakutele
jm avalikele aladele.
Linna tugiteenuste valdkonnas on investeeringuteks kavandatud 534 000 €, sh Vabaduse Väljak 7
hoonesse uue lifti projekteerimiseks ja ehituseks, Tallinna Linnaarhiivi hoone keldrisse ehitatud
hoidlatesse riiulite soetamiseks ja elektrikaabelduse ümberehituseks ning muudeks linna
administratiivhoonete investeeringuteks.
Finantseerimistegevus
2020. aastal on kavas linna investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid kokku
summas kuni 35 miljonit eurot. Laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2020. aastal
kavandatud 19,3 miljonit eurot ja intressikuludeks 4 miljonit eurot.
Arvestades linna kõrget krediidireitingut ning sellest tulenevat võimalust kaasata kapitaliturgudelt
võõrfinantseerimist soodsatel tingimustel, on lähtudes KOFS § 37 lõigetes 2 ja 21 sätestatust
eelarves ette nähtud võimalus laenu andmiseks linnale kuuluvatele haiglatele ja
transpordiettevõttele investeeringute finantseerimiseks ning lühiajalise käibekapitali tagamiseks.
Linnaosakogude arvamused eelnõu kohta
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Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõige 21 sätestab, et kui linnas on
moodustatud linnaosa, esitatakse eelarve eelnõu koos seletuskirjaga arvamuse avaldamiseks
linnaosakogule. Eelnõu esitatakse linnaosakogudele arvamuse kujundamiseks pärast linnavalitsuse
istungil eelnõu heaks kiitmist 31. oktoobril 2019. Linnaosakogudelt laekunud arvamused
koondatakse kokku ning lisatakse eelarve eelnõu seletuskirjale.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Koostaja: Maarja Valler, 6404198, juhtivspetsialist

