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Esitaja Tartu Linnavalitsus 

Tegevuse elluviija Tartu Linnavalitsus 

Partnerid - 

Tegevuse nimetus Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu rekonstrueerimine. 

Tegevuse kirjeldus, 
eesmärk ja tehtavad 
tööd 

Varjupaigas on täna äärmiselt suur ruumikitsikus - külastajate, loomade 
vastuvõtu, veterinaari, kogu administratiivtöö ja kõigi töötajate 
puhkeruumideks on kokku vaid 37 m2. Külastajate vastuvõtuks on ruum 
suurusega 5 m2, kuhu peavad mahtuma talvel klassiekskursioonid 30 lapsega. 
Tegevuse raames rekonstrueeritakse ja laiendatakse Tartu Koduta Loomade 
Varjupaiga loomade vastuvõtu-, esmase veterinaarse teeninduse-, personali 
olmeruumid ja külastajate ruumid ning rajatakse õppekeskuse ruumid, kokku 
170 m2.  
Eesmärgiks on kaasajastada ruumide kasutustingimusi ja luua uusi võimalusi 
nii varjupaika külastavate laste, kui kõigi lemmikloomadega tegeleda soovijate 
informeerituse tõstmiseks. 
Lemmikloomade keskel informatiivsete loengute pidamine, materjalide 
jagamine ning lemmikloomadega seotud probleemide teadvustamine, on 
oluline, suunamaks inimesi loomasõbralikult mõtlema ja tegutsema.  

Tegevuse elluviimise 
koht 

Roosi 91K, Tartu 

Tegevuse sihtrühm 
ja selle suurus 

Tartu Koduta Loomade Varjupaik teenindab juba aasataid lisaks 95 100 
tartlasele ka lepinguliselt 95 400 elanikku 13 -st Eesti vallast Võrtsjärvest 
Peipsini ja Avinurmest Meremäeni.  Varjupaigas on 11 töötajat. Varjupaika 
külastab üle 5000 inimese aastas: kooliekskursioonid nii linnast, maakonnast 
kui ka naabermaakondadest, vabatahtlikud, looma-soovijad ja oma 
loomadele järele tulijad. 

Tegevuse mõju ja 
selle ulatuse 
kirjeldus 

Töötajatele ja külastajatele kaasaegse töö-, olme-, külastuse- ja 
õppekeskkonna loomine. Tingimuste parandamine õpilastele 
keskkonnahariduse andmiseks. 

Tegevuse väljundi- ja 
tulemusnäitaiad 
ning saavutatavad 
sihttasemed 

Tegevuse tulemusel on täielikult rekonstrueeritud Roosi 91K asuvad hooned 
ning rajatud juurdeehitus. 

KOV puhul seos 
kehtiva KOV 
arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 

Tegevus panustab Tartu linna arengukava 2018-2025  eesmärki 9: „Tartus on 
inspireeriv, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja 
arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil.“ (lk 12) ning peatüki 3.3. Inspireeriva 
elukeskkonnaga linn meetme „Miljööväärtusliku, turvalise ja inspireeriva 
linnaruumi kujundamine“ tegevusse 17 (lk 22). Tartu linna eelarvestrateegia 
2019-2022 peatükis kajastub lemmikloomasõbraliku keskkonna loomine lk 55 
teises lõigus. Objekt on kavandatud Tartu linna eelarvestrateegia 2020-2023 
eelnõusse, mis on saadetud linnavolikogule heakskiitmiseks. 
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaju
htimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf 

Tegevuse panus 
Eesti 
regionaalarengu 

Tegevus panustab Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärki 2: 
„Suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku 
konkurentsivõimet soosiv ja keskkonnasõbralik elukeskkond“ (lk 24, 25). 

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


strateegia 2014-
2020 eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regio
naalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 

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

Tegevus panustab Tartumaa arengustrateegia 2040 eesmärgi 3: „Koostööd 
toetav hariduskorraldus“ tegevuse 3.2. (lk 9) ning eesmärgi  14: 
„Rohevõrgustik ja keskkonnataristu“ tegevuste täitmisse (lk 14). 

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

 

Ajakava Ehitusprojekti koostamine 2020. 
Ehitustööd 2021. 

Eelarve tegevuste ja 
alategevuste lõikes 
ning eelarve aluseks 
olev 
hinnakalkulatsioon 

Ehitustööd 840 tuh eurot. 

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  
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