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Esitaja Tartu Linnavalitsus 

Tegevuse elluviija Tartu Linnavalitsus 

Partnerid - 

Tegevuse nimetus Tartu Annelinna Gümnaasiumi koolihoone sisustamine 

Tegevuse kirjeldus, 
eesmärk ja tehtavad 
tööd 

Tegevuse eesmärk on Tartu Annelinna Gümnaasiumi kogu koolihoone 
sisustamine.  
Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoone ning territoorium rekonstrueeritakse 
aastatel 2019-2020, k.a. hoone sisustamine. Annelinna Gümnaasiumi 
rekonstrueerimise projekti kohaselt suureneb  koolihoone varjualuste arvel, 
hoone soojustatakse ja muudetakse energiatõhusaks ning muudetakse 
ruumiplaneeringut kaasaegsemaks ja paindlikumaks. Rekonstrueeritud 
klassiruumidele ehitatakse välja avar fuajee- ja raamatukoguala, garderoobid, 
kunsti- ja tehnoloogiaklassid, spordisaalid  ning vahetunni veetmise alad 
mitmel pool üle koolimaja. U-kujulise koolihoone sisehoovi rajatakse lava ning 
selle ette sisehoovi astmestik koos ronimis- ja ilualaga, mida saab kasutada nii 
õues õppeks kui ka vahetundide veetmiseks. Hoovialale ehitatakse loodusliku 
muruga ja 5 meetri kõrguse piirdega jalgpalliväljak ning ümbruskonna 
kruntidele on projekteeritud spordi- ja puhkeväljak, mis koosneb kahest 
korvpalliplatsist, välijõusaalist, jalgrattasõiduplatsist ja parkuuriväljakust.  

Tegevuse elluviimise 
koht 

Kaunase pst 68 Tartu 

Tegevuse sihtrühm 
ja selle suurus 

Annelinna Gümnaasiumis õpib 1010 õpilast, kellest  86 õpilast ehk 8,6 % on 
teistest omavalitsustest. Annelinna Gümnaasium on Tartu maakonnas ainuke 
kool, kus on võimalik õppida gümnaasiumi astmes vene keelt emakeelena ja 
eesti keelt teise keelena. 

Tegevuse mõju ja 
selle ulatuse 
kirjeldus 

Tegevuse tulemusel sisustatakse kogu rekonstrueeritud koolihoone ning 
paraneb elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kvaliteet Tartumaal. 

Tegevuse väljundi- ja 
tulemusnäitaiad 
ning saavutatavad 
sihttasemed 

Hoone sisustamine, mis koos muudetud ruumiprogrammiga tagab kaasaegset 
õpikäsitlust toetava õpikeskkonna. 

KOV puhul seos 
kehtiva KOV 
arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 

Tegevus panustab Tartu linna arengukava 2018-2025  eesmärki nr 2: „Tartus 
toimib terviklik ja rahvusvaheliselt avatud haridusasutuste võrgustik, mis 
võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.“ (lk 12) ning pt 3.1 
Kooli ja teadmuslinn meetme „Haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks 
ja turvalisemaks“ tegevustesse 16 ja 17 (lk 15). Haridusasutuste 
investeeringuvajadused kajastuvad eelarvestrateegia peatükis sisalduvas 
haridusasutuste investeeringute kavas (lk 51). 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaj
uhtimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf 
 

Tegevuse panus 
Eesti 
regionaalarengu 
strateegia 2014-

Tegevus panustab Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärki 4: 
„Piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus“ (lk 27). 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regio
naalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf


2020 eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevuse panus 
Tartu maakonna 
arengu- strateegia 
2040+ eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Tartumaa arengustrateegia 2040 eesmärgi 1: „Tartumaa 
kui mainekas rahvusvaheline hariduskeskus“ tegevusse 1.2 (lk 8). 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaj
uhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf 

 

Ajakava mai 2020- august 2020 

Eelarve tegevuste ja 
alategevuste lõikes 
ning eelarve aluseks 
olev 
hinnakalkulatsioon 

Hoone sisustuse eeldatav maksumus on 672 tuh eurot, mis põhineb OÜ 
Eelarvestusgrupp poolt 25.04.2019 koostatud taotluseelarvel.  

Kavandatud 
omafinantseeringu 
maht 

210 tuh eurot. 

Kavandatavad 
omafinantseeringu 
allikad 

Tartu linna eelarve. 

Kavandatav 
partnerite poolne 
kaasfinantseering 

- 

Võimalik taotletav 
toetuse summa 
MATA meetmest 

630 tuh eurot. 

Võimalik 
kaasfinantseering 
muudest 
vahenditest 

- 

 

Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsusega nr 188  

Lisa: Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsus nr 188 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf

