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29. aprillil 2019. a sõlmisid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö
tegemiseks Tartu linna kandideerimisel 2024. a Euroopa kultuuripealinnaks ning
kultuuripealinna programmi elluviimiseks tiitli võitmisel;
ülalnimetatud koostöölepinguga lubas Tartu linn kaasata omavalitsusi programmi
elluviimisse;
Tartu linn on kultuuripealinna tegevuste ettevalmistamiseks, kultuuriprogrammi välja
töötamiseks ja elluviimise korraldamiseks asutanud Sihtasutuse Tartu 2024 ning edaspidi
tegutseb Tartu linn kultuuripealinna ettevalmistamisel läbi Sihtasutuse Tartu 2024;
hetkeseisuga on vajadus täpsustada omavalitsuste panust kultuuripealinna programmi
ettevalmistamises ja rahastamises;

leppisid Sihtasutus Tartu 2024 (edaspidi SA) ja Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre
vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Räpina vald, Rõuge vald,
Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald (edaspidi
Omavalitsus või koos Omavalitsused) kokku alljärgnevas

Kultuuripealinna tegevuste rahastamine koos omavalitsustega
1. Tartu linn on teinud endast seni oleneva ning pingutab edaspidi selle nimel, et Tartu linna
rahaline panus kultuuripealinna tegevustesse oleks aastatel 2020-2025 10 000 000 eurot.
Hetkeseisuga on:
1.1. 2020. aasta Tartu linna eelarves kultuuripealinna tegevusteks 300 000 eurot;
1.2. aastateks 2021-2023 Tartu linna eelarvestrateegias kultuuripealinna tegevusteks
kavandatud summad 860 000 eurost 1 500 000 euroni.
2. Omavalitsused võtavad eesmärgiks teha endast kõik oleneva, et omavalitsuste panus
kultuuripealinna tegevustesse oleks aastatel 2021-2025 kokku 1 500 000 eurot. Nimetatud
eesmärgi saavutamiseks võtab iga omavalitsus eesmärgiks panustada kultuuripealinna
tegevustesse järgselt:
2.1. aastatel 2021 ja 2022 1 euro elaniku1 kohta, mille sihtotstarve on kirjeldatud punktis 5.1;
2.2. aastatel 2023 ja 2024 2 eurot elaniku kohta, mille sihtotstarve on kirjeldatud punktis 5.2;
2.3. aastal 2024 täiendavalt 2,2 eurot elaniku kohta vastava omavalitsuse territooriumil
toimuva kultuuripealinn Tartu 2024 programmi sündmuste toetuseks tingimusel, et
hiljemalt 2022.a. lõpuks on iga omavalitsusega eraldi kokku lepitud nimetatud
sündmuste nimekiri ja maht. Summale saab lisanduda kahepoolse kokkuleppega
täiendav omavalitsuse poolne individuaalne panus konkreetse tegevuse või sündmuse
realiseerimiseks.
2.4. aastal ja 2025 1 euro elaniku kohta, mille sihtotstarve on kirjeldatud punktis 5.4.
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Elanike arv fikseeritakse seisuga 1. jaanuar 2021 ning selle kuupäeva seisu rahvaarv võetakse aluseks kogu
perioodi rahalise panuse arvestamisel.

3. Omavalitsused teevad oma volikogude otsused selliselt, et käesolevas punktis nimetatud
mahus antakse vastaval eelarveaastal toetust SA’le ning volitatakse SA’d kasutama toetusena
antud vahendeid vastavalt käesolevale kokkuleppele või hiljem punkti 2.3. kohaselt
täpsustatud kokkuleppele.
4. Käesolevale koostöölepingule lisandub igal aastal järgneva aasta tegevuskava, milles SA ja
vastav omavalitsus eraldi lepivad kokku oma järgneva aasta tegevuskava.
5. SA ja omavalitsused kiidavad ühiselt heaks omavalitsuste toetuse jaotumise järgmiste
tegevuste vahel:
5.1. aastate 2021-2022 toetus (1 euro elaniku kohta aastas) kasutatakse
5.1.1. turunduse valdkonnas meediakajastusele, kogukonnast lähtuvale turundusele
(35%);
5.1.2. programmi valdkonnas kultuurikorraldajate ja spetsialistide koolitamiseks ja
arendamiseks ning põhiprogrammi kohaliku osa arendamiseks (50%);
5.1.3. tegevuste koordineerimisest lähtuva personali- ning üldkulude katteks (15%);
5.2. aastate 2023-2024 toetus (2 eurot elaniku kohta aastas) kasutatakse
5.2.1. turunduse valdkonnas meediakajastusele, kogukonnast lähtuvale turundusele
(17,5%);
5.2.2. programmi valdkonnas kultuurikorraldajate ja spetsialistide koolitamiseks ja
arendamiseks ning põhiprogrammi kohaliku osa arendamiseks (25%);
5.2.3. tegevuste koordineerimisest lähtuva personali ning üldkulude katteks (7,5%);
5.2.4. täiendavale välisturundusele (50%);
5.3. punktis 2.3 kirjeldatud aasta 2024 täiendavat toetust kasutatakse ainult kultuuri- ja
haridusprogrammi sündmuste ja tegevuste elluviimiseks vastava omavalitsuse
territooriumil;
5.4. aasta 2025 toetus (1 euro elaniku kohta) kasutatakse
5.4.1. turundusvaldkonnas meediakajastustele kultuuripealinn Tartu 2024 toimunud
sündmustest ja piirkonda jäävatest tegevustest ja teenustest 50%;
5.4.2. jätkutegevusteks
saavutatu
kindlustamaks
kultuurivaldkonnas
ja
mainekujunduses 50%.
6. Iga omavalitsusega lepitakse eraldi kokku, kuidas toimub toetuse üle kandmine SA’le
arvestades omavalitsuste kehtivaid regulatsioone.
7. Iga aasta lõppedes esitab SA Tartu 2024 vastavale omavalitsusele aruande tegevuskava
elluviimise kohta, kaasa arvatud vastava omavalitsuse rahalise panuse kasutamise kohta
eelneva aasta jooksul koos ülevaatega sellest, kui palju panustas SA Tartu 2024 samadesse
tegevustesse Tartu linna, Kultuuriministeeriumi ja muude toetajate vahendeid.
Omavalitsused eeldavad, et Tartu linna, Kultuuriministeeriumi ja muude toetajate vahendite
hulk tegevustesse peab olema võrdne või suurem kui konkreetse omavalitsuse panus ning
see peab aruandes kajastuma.

Kultuuripealinna ettevalmistamine

8. Sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused deklareerivad, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
viiakse ellu osapoolte igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis
omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.
9. Kõigi omavalitsuste juhid kuuluvad Tartu 2024 Omavalitsusjuhtide Foorumisse, mis koguneb
minimaalselt 2 korda aastas. Omavalitsusjuhtide Foorum teeb ettepaneku Lõuna-Eesti
omavalitsusjuhtide esindaja määramiseks SA Tartu 2024 nõukogusse.
10. Kultuuripealinna ettevalmistamise protsessi sujuvaks kulgemiseks määrab iga omavalitsus
ühe isiku, kes on Sihtasutusele Tartu 2024 kultuuripealinna ettevalmistamise protsessis
kontaktisikuks ning kelle kaudu toimub informatsiooni vahendamine ja kokkulepete
ettevalmistamine omavalitsusega.
11. Iga omavalitsuse kultuurivaldkonna töötajad kaasatakse kultuuripealinna kultuuritöötajate
võrgustikku.
12. Iga omavalitsuse avalike suhete valdkonna töötaja kaasatakse
kommunikatsioonivõrgustikku sisendinformatsiooni saamiseks ja
informatsiooni jagamiseks vastavale omavalitsusele.
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13. Kultuuripealinna Tartu turundamiseks ja ettevalmistamiseks esitab iga omavalitsus vähemalt
neljal korral aastas (1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks ja 1. detsembriks) ülevaate
järgneva perioodi sündmustest ja sisendi uudisvoo koostamiseks (nt kohaliku tasandi
sündmused).
14. SA teeb tihedat koostööd maakondlike arendusorganisatsioonidega, iga kaasatud maakonna
ja Viljandi linna arendusorganisatsiooni kultuurijuht kuulub kultuuripealinna programmi
ettevalmistavasse regionaalsesse ekspertkomisjoni, mis nõustab SA’d kultuuripealinna
programmi regionaalse osa ette valmistamisel.
Lõppsätted
15. Kokkulepe jõustub iga omavalitsuse jaoks tema esindaja poolt käesoleva kokkuleppe
allkirjastamisel ning kehtib kuni kõigi kohustuste täitmiseni Poolte poolt.

