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TEADMUSLINN 

Nr Ettepanek Põhjendus 

1 
 
 
 
 
 

Lisada lk 15 tabelisse 6 erakoolide alla 
„Peetri Kool*“ ja tabeli alla selgitus: 
„*Esimene klass avatakse 1. septembril 

2013.“  

Tulles vastu Tartu Peetri Kooli soovile lülitada 
nad Tartu linna arengukavasse, mis annaks 
võimaluse lisarahastuse taotlemiseks ajaloolise 
koolihoone taastamiseks. Käesoleva aasta 
sügisel alustab Peetri kooli 1. klass õppetööd 
Õpetaja tn 5 ruumides.  

2 Lk 41 meetmele 1.1.3: „Igale 

koolikohustuslikus eas Tartu lapsele 

õppekoha tagamine“ lisada uus tegevus: 
„Erakoolide tegevuse toetamine“ 

Tulles vastu Tartu Peetri Kooli soovile, kes 
soovib taastada ajaloolist Peetri Kooli hoonet 
(Peetri 33) ja vajab täiendavate vahendite 
hankimiseks ka linnapoolset toetust. 

 

MODERNSE ELUKESKKONNAGA LINN 

Nr Ettepanek Põhjendus 

3 Lk 50 meetmele 3.1.2. „Haljasalade 

arendamine“ lisada uus tegevus: 
"Mathieseni pargi rekonstrueerimine" 

 

Park asub Puusepa ja Lunini tn vahel, 
Maarjamõisa lasteaia külje all  ja on alguse 
saanud 1938. a  prof. Andres Mathieseni poolt 
rajatud puukoolist. 2012. a  valmis projekti 
„GreenMan“ raames pargi rekonstrueerimis-
projekt. 

4 LK 53, 54 transpordi arengukavale 
viitavatele meetmetele lisada täiendavalt 
transpordi arengukava vastavate meetmete 
numbrid 

Et lihtsustada meetmete all olevate tegevuste 
leidmist transpordi arengukavast. 

 

HOOLIV LINN 

Nr Ettepanek Põhjendus 

5 Lk 57 meetmele 4.1.7 
„Sotsiaalhoolekandetöötajate 
professionaalsuse arendamine“ lisada uus 
tegevus: „Lastekaitseteenistuse ja 

sotsiaaltööteenistuse ametikohtade arvu 

suurendamine sotsiaaltoetuste ja –

teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse 

parandamiseks seoses abivajajate arvu 

kasvuga ja lisanduvate tööülesannetega. 
(2014)“   

Sotsiaalabi osakonna töökoormus suureneb 
täiendavate peretoetuste määramisega 
(planeeritud väljamaksete algus 2013.a. teisest 
poolaastast, täies mahus 2014). Õiguskantsler 
on korduvalt viidanud vajadusele viia 
eestkostet vajavate laste eest hoolekandmise 
kohustuse täitmine vastavusse seadustega. 
Kohustuste täitmiseks on vajalik suurendada 
spetsialistide arvu. Kokku on vajadus 
suurendada osakonna koosseisu  3 lastekaitse - 
ja  2 sotsiaaltöötaja võrra. 

6 Lk 58 meetme 4.2.8 „Sotsiaal- ja 
rehabilitatsioonikeskuste rajamine“ 
esimesel tegevusel tuua täitmise tähtaeg 
aasta võrra varasemaks ja sõnastada 
tegevus järgmiselt: „Annelinna 
sotsiaalkeskuse rajamine (2014)“ 

Tegevusega on vajalik algselt kavandatud 2015. 
aasta asemel alustada varem.  
Riigi poolt täiendavate ülesannete 
lisandumisega on vaja liikuda praegu kahest 
väga väiksel pinnal tegutsevast 
piirkonnakeskusest uutesse ruumidesse, kus on 
võimalik tagada klientide vastuvõtu ja töötajate 
töötingimused. Uute ruumidena on kavas 
kasutada  rendipindasid, mida vajadusel tuleb 
remontida/rekonstrueerida vms. 



 

LOOV LINN 

Nr Ettepanek Põhjendus 

7 Lk 61 täiendada meetme 5.1.1: 

„Arendavate ja ajakohaste tingimuste 

loomine kultuuritööks ja loominguks“ all 
oleva 5. tegevuse sõnastust ja sõnastada 
see järgmiselt: „Omavalitsuse huvikooli 

kõrgharidusega õpetaja palgataseme 

võrdsustamine üldhariduskoolide 

õpetajate palgatasemega ning 

omavalitsuse kõrgharidusega 

raamatukogu- ja muuseumitöötaja 

palgataseme võrdsustamine 

riigimuuseumide- ja raamatukogude 

töötajate palgatasemega“  

Laiendada sõnastust ja tuua eraldi välja ka 
huvikoolide kõrgharidusega õpetajad. Oluline 
on tagada kõrge kvalifikatsiooniga kaadri 
olemasolu erinevates Tartu kultuuriasutustes. 
 
Algne sõnastus: „Omavalitsuse kõrgharidusega 
kultuuritöötajate (muuseumitöötajad, 
raamatukogutöötajad) palgataseme 
võrdsustamine haridustöötajate 
palgatasemega. 

8 Lk 67 meetme 5.2.8 „Spordihoonete ning –

rajatiste ehitamine ja renoveerimine“ all 
olev eelviimane tegevus sõnastada 
järgmiselt: „ Kunstmurukattega 
spordiväljakute rajamine ja renoveerimine. 
(Uute väljakute võimalikud asukohad: 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi kõrval, Sepa 
tänava staadion, Salme tänava staadion, 
Vene lütseumi staadion)“. 

Laiendada sõnastust ja lisada uute väljakute 
rajamisele ka olemasolevate renoveerimine (nt 
vajab renoveerimist Annemõisa 
kunstmurukattega spordiväljak) ja jätta ära 
ajaline piirang. 
 
Algne sõnastus: „ Kunstmurukattega 
jalgpalliväljakute rajamine ja renoveerimine. 
(Võimalikud asukohad: Tartu Kivilinna 
Gümnaasiumi kõrval, Sepa tänava staadion, 
Salme tänava staadion, Vene lütseumi 
staadion)(2014-2016)“. 

9 Lk 67 meetme 5.2.8 „Spordihoonete ning –

rajatiste ehitamine ja renoveerimine“ alla 
lisada uus tegevus: „Avalike 

mänguväljakute rajamine“ 

Vajalik on jätkata avalike mänguväljakute 
rajamist linna erinevatesse piirkondadesse. 

 


