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1. Eellugu

 
Rahandusministeerium edastas 15. veebruaril 2017. a Tartu linnale arvamuse avaldamiseks 

Vabariigi Valitsuse määruse "Luunja valla, Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse 

korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi 

haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine" eelnõu ja selle seletuskirja.

 
Arvamuse avaldamiseks edastatud määruse eelnõu paragrahvis 1 nähti ette Luunja valla, Tartu 

linna ja Tähtvere valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustamine. 

 
Kuna Rahandusministeeriumi ettevalmistatud Luunja valla ja Tähtvere valla osas haldusreformi 

eesmärkide saavutamiseks Tartu linna kui avaliku-juriidilise isiku lõpetamine oli mõistetamatu, 

saatis Tartu Linnavalitsus 20. veebruaril 2017. a Rahandusministeeriumile sellekohase 

märgukirja. Linnavalitsus leidis, et määruse eelnõus sätestatu ehk Luunja valla, Tartu linna ja 

Tähtvere valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustamine on haldusreformi eesmärkide 

saavutamiseks ilmselt kõige ajamahukam ja kulukam lahendus. 

 
Tartu Linnavolikogu 20.04.2017 otsusega nr  442 nõustuti Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere 

valla osas Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekuga 

juhul, kui see toimub Luunja valla ja Tähtvere valla Tartu linnaga liitumise tingimustel arvestades 

järgmisi põhimõtteid:

1) Tartu linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna säilib;

2) Luunja vald ja Tähtvere vald lõpevad ning nende üldõigusjärglane on Tartu linn; 

3) haldusüksuse liigina säilib linn, haldusüksuse nimi on Tartu linn;

4) haldusüksuse sümboolikana säilib Tartu linna sümboolika;

5) Tartu linna põhimäärus jääb kehtima, vajadusel viiakse põhimäärusesse sisse muudatused 

hiljemalt kuue kuu jooksul Tartu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast 

arvates;

6) Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla üldplaneeringud kehtivad nende territooriumitel, kus 

need enne liitumist kehtestati, kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni, mis toimub hiljemalt 

kolme aasta jooksul Tartu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates;

7) Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla arengukavad ja eelarvestrateegiad kehtivad nende 

territooriumitel, kus need enne liitumist kehtestati, kuni uue arengukava ja eelarvestrateegia 

kinnitamiseni, mis toimub hiljemalt 15. oktoobril 2018. a;

8) kõik Tartu linna õigusaktid jäävad kehtima;

9) Luunja valla ja Tähtvere valla õigusaktidest jäävad kehtima need, mis (a) on vajalikud 

seadusest tuleneva kohaliku omavalitsuse või riikliku avaliku teenuse osutamiseks ja mille osas ei 

ole  võimalik automaatselt rakendada Tartu linna vastavaid õigusakte, (b) reguleerivad 

vallavalitsuste hallatavate asutuste tegutsemist, muud õigusaktid tunnistatakse kehtetuks esimesel 

võimalusel pärast Tartu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist, kui hiljem ei lepita 

kokku teisiti;

10) Luunja valla ja Tähtvere valla poolt sõlmitud lepingud kehtivad kuni nende tähtaja 

möödumiseni või Tartu linna poolt lõpetamiseni;

11) Luunja valla ja Tähtvere valla ametiasutuste teenistujad jätkavad pärast Tartu Linnavolikogu 



11) Luunja valla ja Tähtvere valla ametiasutuste teenistujad jätkavad pärast Tartu Linnavolikogu 

valimiste tulemuste väljakuulutamist teenistust Tartu linna ametiasutuste koosseisus;

12) Tartu linna ametiasutuste struktuuris säilivad ametiasutustena Tartu Linnavalitsus ja Tartu 

Linnavolikogu kantselei;

13) Tartu linna ametiasutuste muudetud struktuur ja teenistuskohtade koosseis kinnitatakse 

esimesel võimalusel;

14) pärast Tartu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist kõik Tartu Linnavalitsuse, 

Luunja Vallavalitsuse ja Tähtvere Vallavalitsuse hallatavad asutused säilivad ning nende 

võimalikul edasisel ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel arvestatakse seadustest ning 

heast halduse tavast lähtuvate põhimõtetega, hallatavate asutuste töötajatega sõlmitud 

töölepinguid liitumisega seoses ei muudeta;

15) Tartu Linnavalitsus täidab pärast Tartu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist 

oma ülesandeid kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni;

16) Luunja Vallavalitsuse ja Tähtvere Vallavalitsuse volitused lõpevad Tartu Linnavolikogu 

valimiste tulemuste väljakuulutamisest;

17) Tartu Linnavolikogu valimistel on üks valimisringkond;

18) Tartu Linnavolikogu liikmete arv on 49.

 
Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määrusega nr 127 otsustati Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga. 

Nimetatud haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus Tartu Linnavolikogu 

valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

 
Tartu linna valimiskomisjon registreeris Tartu Linnavolikogu liikmed 31.10.2017. Kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 3 kohaselt loetakse valimistulemused 

väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad volikogu liikmete registreerimise otsuse 

avalikustamisele järgneval päeval. Tähtvere valla Tartu linnaga liitumine jõustus seega 

01.11.2017.

 
2.  Liitumise "loogiline rada"

 
Tartu Linnavalitsus lähtus Tähtvere valla Tartu linnaga liitumise realiseerimisel Tartu 

Linnavolikogu 20.04.2017 otsusega nr  442 sätestatud tingimustest. Tegemist oli küll ühepoolselt 

kehtestatud tingimustega, kuid nende sõnastamisel püüti järgida ühinemiskokkuleppe loogilist 

struktuuri. 

 
Küsimus oli selles, et kui Tähtvere valla esindajatega õnnestus pärast Vabariigi Valitsuse 

ühinemisettepaneku saamist vabatahtlikult ja vabalt omavahel läbi rääkida, siis Luunja valla 

esindajatega sisulisi läbirääkimisi ei toimunud, sest Luunja Vallavolikogu ei andnud 

vallavalitsusele selleks volitusi. Seetõttu ütles Tartu linn ühepoolselt välja, millistel 

tingimustel  tulevane liitumise protsess aset võiks leida.

 
3. Tähtvere Vallavalitsuse teenistujad

 
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 12 sätestab, et pärast haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise tulemusena ühinemise teel uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-

õigusliku juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste 

senised täitevorganid ning ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud 

kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu. 

 
Tähtvere Vallavalitsuses oli vallavalitsuse kui ametiasutuse lõppemisel 19 teenistuskohta ja 

vallavalitsuse teenistuses 19 teenistujat. 

 
Nimetatud teenistujatest jätkas teenistust Tartu Linnavalitsuse koosseisus vaid 1 teenistuja (viidi 

üle linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda teisele teenistuskohale) ja 

hallatavate asutuste koosseisus 2 teenistujat (hallatavate asutuste koosseisu viidi kokku üle 3 



hallatavate asutuste koosseisus 2 teenistujat (hallatavate asutuste koosseisu viidi kokku üle 3 

töökohta). Ülejäänud teenistujad koondati.

 
4. Tähtvere Valla õigustloovad aktid

 
Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 3 tunnistati kehtetuks järgmised Tähtvere 

Vallavolikogu kehtestatud määrused:

1) Tähtvere Vallavolikogu 5. novembri 2004. a määrus nr 7 "Kohanimeseadusest tulenevate 

kohustuste ja õiguste delegeerimine";

2) Tähtvere Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määrus nr 4 "Puuetega inimeste hooldajatoetuse 

määramise ja maksmise korra kinnitamine";

3) Tähtvere Vallavolikogu 20. jaanuari 2006. a määrus nr 1 "Volikogu ning vallavalitsuse 

liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korra kinnitamine";

4) Tähtvere Vallavolikogu 19. mai 2006. a määrus nr 12 "Tähtvere valla tunnustusavalduste 

andmise kord";

5) Tähtvere Vallavolikogu 22. veebruari 2007. a määrus nr 4 "Koolilõuna kulude katmiseks 

määratud eraldiste kasutamise kord";

6) Tähtvere Vallavolikogu 18. mai 2007. a määrus nr 5 "Sotsiaaltoetuste maksmise kord";

7) Tähtvere Vallavolikogu 28. märtsi 2008. a määrus nr 3 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse 

rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord";

8) Tähtvere Vallavolikogu 18. novembri 2011. a määrus nr 6 "Ametiautode kasutamise kord";

9) Tähtvere Vallavolikogu 20. jaanuari 2012. a määrus nr 2 "Ruumiandmete seaduses sätestatud 

ülesannete delegeerimine";

10) Tähtvere Vallavolikogu 20. aprilli 2012. a määrus nr 4 "Tähtvere vallavara valitsemise kord";

11) Tähtvere Vallavolikogu 15. märtsi 2013. a määrus nr 3 "Tähtvere valla ametiasutuse 

teenistujate palgajuhend";

12) Tähtvere Vallavolikogu 20. detsembri 2013. a määrus nr 14 "Munitsipaalomandis olevate 

eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine";

13) Tähtvere Vallavolikogu 31. jaanuari 2014. a määrus nr 3 "Tähtvere valla põhimäärus";

14) Tähtvere Vallavolikogu 15. mai 2015. a määrus nr 2 "Toimetulekutoetuse taotlemise kord 

Tähtvere vallas";

15) Tähtvere Vallavolikogu 15. mai 2015. a määrus nr 3 "Eluasemekulude piirmäärade 

kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel";

16) Tähtvere Vallavolikogu 18. detsembri 2015. a määrus nr 10 "Maareformi seaduses, 

maakorraldusseaduses, maakatastriseaduses ja nende alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes 

sätestatud ülesannete delegeerimine". 

 
Nimetatud muudatuste tulemusena kaotati ära kolm Tähtvere vallas seni kehtinud toetust 

(juubelitoetus, jõulupakitoetus ja koolilõputoetus), millele Tartu linnas vastavat alternatiivi ei 

kehtinud.

 
5. Vabariigi Valitsuse poolt haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude 

hüvitamine

 
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikele 6 kaetakse Vabariigi Valitsuse 

algatatud haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride ja nime muutmisega kaasnevad 

kulud riigieelarvest kooskõlas riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korraga selleks 

ettenähtud vahenditest Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses ja korras.

 
Tartu Linnavalitsus taotles Vabariigi Valitsuselt järgmiste kulude hüvitamist:

1) ühekordse hüvitise maksmine asjaomaste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu esimeestele 

ja vallavanemale nende volituste lõppemisel juhul, kui neid ei valitud uueks tähtajaks;

2) kohalike omavalitsuste ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ümberkorraldamise 



2) kohalike omavalitsuste ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ümberkorraldamise 

tulemusel avalikust teenistusest vabastamisel ja töölepingu ülesütlemisel koondamise (teenistuse 

ümberkorraldamise) tõttu makstavad hüvitised;

3) ühendamisest tingitud finantsarvestuse ühtlustamisega seotud tööjõukulud;

4) ühendamisest tingitud dokumendihalduse ja finantsarvestuse infosüsteemide ühtsesse 

infosüsteemi kokku viimise kulud ja 

5) ühendatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 

sätestatud valimistoimingute tegemise kulud.

 
Kokku taotles linnavalitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud kulude hüvitamist 

summas 230 318 eurot ja 71 senti. Linnavalitsuse selline taotlus ka rahuldati.

 
6. Valdkondlikud ülevaated

 
6.1. Haridus

 
Tähtvere valla Tartu linnaga liitumise tulemusena tulid haridusosakonna haldusalasse üle 

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu ja Ilmatsalu Põhikool.

 
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu

 
Haridusosakonna hinnangul on Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu liitumine Tartu lasteaedade 

võrguga  toimunud sujuvalt. Igapäeva toimetamised lasteaias on koostöised, vanemate ja ka 

töötajate rahulolu lasteaiaga on kõrge (Innove rahuloluküsitlus, 2018). 

 
Lasteaial avanes võimalus saada tugiteenuste alast abi ja nõustamist Hariduse Tugiteenuste 

Keskuselt. Õpetajatel avanes võimalus osaleda linna õpetajate tunnustusmeetmetest (Aasta 

õpetaja, elutöö auhind, enesetäiendamise stipendium). Linna esindajaks lasteaia hoolekogus on 

alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe. 

 
Lasteaia arengukava koostamise protsess toimus 2017/18 õppeaastal ilma tõrgeteta, uus 

arengukava kinnitati linnavalitsuse 23.10.2018 määrusega nr 13. Lasteaia põhimäärust on kavas 

uuendada käesoleval aastal. 

 
Kuna lasteaia hoone on värskelt remonditud, siis lähema 15 aasta jooksul lasteaia hoonesse suuri 

investeeringuid ei plaani. Kordategemist vajab aga lasteaia õueala, milleks planeeritakse vahendid 

linna järgmiste aastate eelarvetesse.

 
Ilmatsalu Lepatriinu lasteaia andmed ja lasteaias  käivate laste nimekirjad liideti Tartu linna ühtse 

haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ületuleku hetkel töötas lasteaias 8 rühma ja kohti oli 

149-le lapsele. Täna on lasteaias endiselt 8 rühma, kohti on 143-le lapsele (võrreldes varasemaga 

suurenes sobitusrühmade arv ühe võrra, sellega vähenes kohtade arv). ARNO keskkonda võeti üle 

ka Ilmatsalu lasteaeda tulevikus kohta ootavate laste taotluste andmed. Kohasoovijaid tänase 

seisuga  2019/2020 õppeaastaks on 31.  

 
Lasteaia rahastamine toimus 2018. aastal kombineeritult, st linnas kehtinuid 

rahastamispõhimõtteid korrigeeriti jooksvalt lasteaia vajadustest lähtuvalt (nt lisarahastus 

mööblile jmt). Alates 01.01.2019 toimub rahastamine analoogselt teiste linna 

munitsipaallasteaedadega Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise aluste 

kohaselt. 

 
Ilmatsalu Põhikool

 

Kooli liitmine Tartu linna koolivõrku on haridusosakonna hinnangul olnud sujuv. Linna jaoks on 



Kooli liitmine Tartu linna koolivõrku on haridusosakonna hinnangul olnud sujuv. Linna jaoks on 

tegemist mõneti erilise asutusega just oma suuruse mõttes (vaid 226 õpilast, linna senini kõige 

väiksemais kooli õpib ca 430 õpilast), kuid tänaseks on suudetud linna tavad ka Ilmatsalu 

Põhikoolile kenasti üle kanda.  Koolijuhi sõnade kohaselt on seoses Tartu linnaga liitumisega 

koolil tekkinud palju lisavõimalusi, mida varem ei ole olnud - nt tugispetsialistid koolis, õppekava 

toetavates projektides ja aktiivõppeprogrammides osalemine jms. 2. klassi õpilaste kohustuslik 

ujumisõpetus on korraldatud  Auras, ujumistreeningute ja transpordikulu katab Tartu linn. Koolil 

on võimalik saada tugiteenuste alast abi ja nõustamist Hariduse Tugiteenuste Keskuselt. 

Õpetajatel avanes võimalus osaleda linna koolide õpetajate ainesektsioonide töös ja võtta osa 

linna tunnustusmeetmetest (Aasta õpetaja, elutöö auhind, enesetäiendamise stipendium). Linna 

esindajaks kooli hoolekogus on endine vallavanem Rein Kokk. 

 
Ilmatsalu Põhikoolil on veel kehtiv arengukava varasemast perioodist, uus arengukava peab 

valmima alles aastal 2024. Põhimäärust on plaanis uuendada käesoleva aasta jooksul. 

 
Ilmatsalu Põhikoolis käivate laste andmed liideti Tartu linna ühtse haridusteenuste haldamise 

süsteemi ARNO, mille kaudu toimub ka komplekteerimine. Esimeste klasside komplekteerimisel 

on probleem endiste nn linnalähedastes asulates elavate laste kooli paigutamine. Nt Märja 

piirkond, mille elukohajärgne kool kauguse poolest võiks olla Tartu Veeriku Kool.

 
Linna investeeringute kavas on koolile suuremahulisemad investeeringud ette nähtud  aastatel 

2027-2029. Suurimaks probleemiks on hetkel küttesüsteem, mille hinnanguline investeeringu 

vajadus on ca 200 000 eurot. Linnavalitsus on hetkel kavandanud teostada nimetatud tööd 

hiljemalt 2020. a. Muus osas kool suuri investeeringuid koheselt ei vaja. 

 
Kooli rahastamine toimus 2018. aastal kombineeritult, st seni kooli jaoks kehtinuid 

rahastamispõhimõtteid korrigeeriti sujuva ülemineku tagamiseks linnas kehtivate 

rahastamispõhimõtetega. Tähtvere vald sai enne liitumist Tartu linnaga riigilt Ilmatsalu põhikooli 

tarvis õpetajate palgaraha koefitsiendiga 1,33, mistõttu olid ja on ka praegu Ilmatsalu kooli 

õpetajate palgad kõrgemad Tartu linna õpetajate palgamääradest. Tartu linna koefitsient enne 

liitumist oli 1,0 ja pärast liitumist on Tähtvere valla kõrgema koefitsiendi tõttu Tartu linna 

kaalutud keskmine koefitsient 1,008. Aastaks 2021 on plaanis Ilmatsalu põhikoolile Tartu linna 

poolt eraldatavad õpetajate palgaraha määrad ühtlustada teiste Tartu munitsipaalkoolidega.

 
Kui enne liitumist oli Ilmatsalu koolis koolilõuna kõigile õpilastele tasuta, siis alates septembrist 

2018 tuleb Ilmatsalu kooli 5.-9. klasside lapsevanematel tasuda koolilõuna eest 0,45 senti 

toidupäeva eest analoogselt linna koolidega.

 
Õpilastranspordi korraldamiseks anti koolile üle 2 seni vallavalitsuse kasutuses olnud 28-kohalist 

bussi. Kooli töökohtade koosseisu viidi üle ka 2 seni vallavalitsuse koosseisus olnud bussijuhi 

töökohta. 

 
6.2. Kultuur, noorsootöö ja sport

 
Haldusreformi tulemusena tulid kultuuriosakonna haldusalasse üle:

1) Ilmatsalu raamatukogu;

2) Ilmatsalu muusikakool;

3) Ilmatsalu huvikeskus ja

4) Ilmatsalu spordihoone.

 
Ilmatsalu raamatukogu (tegutseb põhikooli hoones) liitus alates 2019. aastast Tartu 

linnaraamatukoguga ning toimib Ilmatsalu harukoguna. Kohalike elanike jaoks muutub 

raamatukogu teenus tulevikus kindlasti paremaks: arvutivõrk uueneb 2019. aastal, raamatukogu 

on varasemaga võrreldes kauem avatud ning plaanis on ka töötajate arvu suurendada. Ilmatsalu 

raamatukogu ruumides jätkub postipunkti teenuse osutamine. 2018. a keskmine teenuse maht 69 



raamatukogu ruumides jätkub postipunkti teenuse osutamine. 2018. a keskmine teenuse maht 69 

tehingut kuus.

 
Ilmatsalu muusikakooli (tegutseb põhikooli hoones) tegevuses olulisi muudatusi ei ole. Linna 

teiste koolidega  võrreldes on Ilmatsalus põhiõppes oluliselt soodsam õppemaks 140 eurot aastas 

(nt I MK on 360 eurot aastas), aga õpetajad on enamasti samad, kes õpetavad  ka nt I või II 

muusikakoolis. Seega on teenuse kvaliteet hea, aga õppureid on vähe, keskmiselt aastas 20 - 22.

 
Koos teiste munitsipaalhuvialakoolidega tõuseb ka Ilmatsalu muusikakooli õpetaja palk 

keskmiselt 22,5 %, suurenedes 733 eurolt => 898 eurole. Pikemas perspektiivis vajab 

analüüsimist, millisel kujul llmatsalus muusikaõppega jätkata. 

 
Ilmatsalu huvikeskus, sh Ilmatsalu noortekeskus, tegutses varasemalt põhikooli hoones. Hetkel 

tegutseb huvikeskus endises vallamajas, mille ruumid rekonstrueeriti 2018. aastal.

 
Tegutsemisvormilt on Ilmatsalu huvikeskus Tiigi seltsimaja allüksus ning Ilmatsalu noortekeskus 

Tartu Noorsootöö Keskuse allüksus. 

 
Huvikeskuses käivad koos mitmed laste-, noorte- ja täiskasvanute kollektiivid, lisaks käivad 

keskuses regulaarselt koos ka eakad. 

 
Alates 2020. aastast rahastatakse ka Ilmatsalus huvitegevust samadel alustel nagu mujal Tartu 

linnas – st huvitegevust rahastatakse pearaha põhiselt ning projekte projektitoetuste meetme 

kaudu.

 
Ilmatsalu Noortekeskus kolis kooli akendeta keldrist endise vallamaja II korrusele. Kui varem 

töötas vallavalitsuses 1,0 kohaga seltsitegevuse koordinaator ja noorsootöötaja ühes isikus, siis 

nüüd on Tartu Noorsootöö Keskuse allüksuses Ilmatsalu Noortekeskus 1,5 ametikohta. Keskusel 

on oluline roll Tartu Noorsootöö Keskuse noorsootöö innovatsioonikava elluviimisel, millesse 

Eesti Noorsootöö Keskus panustab 2 aasta jooksul (2019-2020) ligi 200 000 eurot.

Noortekeskuse külastatavus on tõusnud 10-15 nooreni päevas. Keskus lähtub oma tegevuses Tartu 

linna noorsooteenistuse poolt kinnitatud teenusekirjeldusest, mis tagab teenuse parema kvaliteedi, 

noortele pakutakse rohkem tegevusi, keskus on varasema 20h asemel 30h nädalas noortele avatud, 

millele lisanduvad tegevused väljaspool keskust. 

 
Kõik noortekeskuse pakutavad tegevused on osalejatele tasuta. Keskust ümbritseb suur aed ja 

matkarajad (sh populaarne roheline klass, linnuvaatlus, kalatiigid jm), seega on linnavalitsus 

valinud Ilmatsalu noortekeskuse tegevuste fookussuunaks loodushariduse. 

 
Tähtvere vallas ei tegutsenud noortevolikogu ehk noortele olulisi teemasid otsustajateni toovat 

noorte osaluskogu. Sellest aastast loodud Tartu Linna Noortevolikogusse kuulub ka Ilmatsalu 

Põhikooli õpilane.

 
Ilmatsalu spordihoonet haldab SA Tartu Sport. 2018. a oli Ilmatsalu spordihoonele n.ö 

üleminekuaasta ja kogu teenus oli tasuta. 2019. a on spordihoone haldamine viidud täielikult 

sarnasele mudelile, nagu kõikide Tartu linnale kuuluvate spordirajatiste puhul, mida majandab SA 

Tartu Sport.  Kuna Ilmatsalu Põhikoolil puudub oma võimla, kasutab kool Ilmatsalu spordihoonet 

jätkuvalt oma õppetöö läbiviimiseks. Koolile on kehalise kasvatuse tundide ja kooli 

spordipäevade läbiviimine Ilmatsalu spordihoones tasuta. 

 
Ilmatsalu spordihoonesse on soetatud saali vahekardin, tänu millele on võimalik spordisaali 

poolitada ja on juurde soetatud suur hulk uut spordiinventari, tänu millele on laienenud 

võimalused erinevate spordialade harrastamiseks. 

 



 
6.3. Linnamajandus 

 
Teede hooldus

 
Linnavalitsus teostab endise Tähtvere valla territooriumil teede talihooldust 96 km ulatuses, 

millest ca 30 km on erateid „üksiku suitsu juurde“. Tööde teostaja leidmiseks viidi läbi hange, 

mille võitis  OÜ Nivoo, kes on olnud osaliselt tööde teostajaks ka varasematel aastatel. Tagasiside 

teenusele on olnud erinev, kuid valdavalt positiivne. 

 
Suvised hooldustööd ja greiderdamised toimuvad ainult  linnale kuuluvatel teedel  ja linnale 

taotletavatel teedel, kokku 60 km ulatuses. 

 
Haljastus

 
Haljastuse heakorratöid teostatakse endise Tähtvere valla territooriumil kokku 17 ha suurusel alal. 

Hanke tulemusena on töövõtja vahetunud (AS ISS) ja nende tööga ollakse rahul. Ka elanike 

tagasiside on olnud positiivne, seda eriti supluskohtade osas. Rahinge ja Ilmatsalu paisjärve 

äärsesse randa kumbagi on toodud juurde 32 tonni liiva. 

 
Hooldatavatel  haljasaladel on tehtud puude hoolduslõikused, (kuivanud oksad, murdunud harud 

jne eemaldatud). 

 
Märja aleviku mänguväljak, mis oli paigaldatud ilma ohutusnõudeid arvestamata asfaltkattega 

alale, on viidud normidega kooskõlla ja mänguväljaku turvaaladele paigaldati kummikate ning 

korrastati mänguväljaku ümbrus. Haage mänguväljak paigaldati istepink, mille eest kohalik 

kogukond oli väga tänulik. Bussipeatustesse ja haljasaladele on paigaldatud 8 prügikasti ja neid 

tühjendatakse regulaarselt.

 
Jäätmekäitlus ja keskkond

 
Loobutud on Kesk-Eesti Jäätmehoolduse Keskuse poolt korraldatud teenustest ja linnavalitsus 

korraldas hanke korraldatud jäätmeveo teenuse pakkuja leidmiseks endise Tähtvere valla 

territooriumi  piirkonnas. Hanke tulemusena hakkab maist 2019 teenust osutama  Ragn-Sells AS. 

Ragn-Sells on ka praegune teenuse pakkuja. Hanke tulemusena muutuvad osaliselt jäätmeveo 

hinnad. Jäätmeveo teenus odavneb väiksemate (kuni 240 liitriliste) prügikastide omanikele (mida 

on ka endise valla territooriumil kõige enam), kuid veo  hind kallineb suuremate prügikastide 

omanikele.

 
Linnavalitsus on sarnaselt eelnevate aastatega korraldanud ohtlike jäätmete kogumisringi. 

Esmakordselt korraldati ka Ilmatsalu paisjärve veealalt heintaimestiku niitmine. 

 
Ühistransport 

 
Tartu linnaliinide liinivõrk praegu endise valla territooriumile ei ulatu. Eelnevate Tartu 

Maavalitsuse poolt läbiviidud hangete tulemusel  teenindab seda piirkonda AS GoBus .  Alates 1. 

juulist 2018 on nimetatud teenus tasuta. 

 
6.4. Sotsiaal- ja tervishoid

 
Sotsiaaltööteenistus

 
Tähtvere vald osutas eluruumi tagamise teenust (sotsiaalhoolekande seadus § 41) liitumise ajal 

kokku neljas korteris. Teenust sai kolm üksi elavat isikut ja kaks 2-liikmelist perekonda. 

Tuginedes Tartu Linnavolikogu 11.09.2008 määrusele nr 97 "Tartu linna omandis olevate 



Tuginedes Tartu Linnavolikogu 11.09.2008 määrusele nr 97 "Tartu linna omandis olevate 

eluruumide kasutusse andmise kord" hindas linnavalitsus üle teenuse saajate abivajaduse ning 

leidis, et seitsmest kuue isiku  elamistingimused ei vasta nende minimaalsetele vajadustele. 

Linnavalitsus korralda neile vajalike teenuste osutamise.

 
Linnavalitsuse hinnangul on liitumisjärgselt paranenud eluruumi tagamise teenuse saajate 

elamistingimused ja vajalike sotsiaalteenuste (koduhooldus, sotsiaaltransport jmt) kättesaadavus.  

 
Toimetulekutoetuse saajate arv (mis oli perioodiliselt kuni 5 juhtumit) ei ole pärast liitumist 

kasvanud (hetkel ei olegi taotlejaid).

 
Täiendavat sotsiaaltoetuse määramine on olnud vajalik vaid ühel juhul. 

 
Hoolekandeteenistus

 
Liitumise järgselt hinnati üheksateistkümne Tähtvere vallas hooldusel olnud isiku abivajadust. 

Koduhooldusteenuse vajadust hinnati kümnel teenusel olnud isikul. Ööpäevaringsele hooldusele 

suunati viis inimest. 

 
Tartu linnas on hooldusel olevaid isikuid 2300, koduhooldusteenusel oli 2018. a vältel 450 

erinevat isikut ja hooldekoduteenusel keskmiselt 112 isikut kuus. Seega olulist abivajajate arvu 

kasvu liitumine kaasa ei toonud. 

 
Linnavalitsuse hinnangul on eakatele ja puuetega inimestele teenuste käesaadavus paranenud nii 

mahu kui teenuse liikide osas.  Murekohaks on olnud see, et Tähtvere valla poolt ei antud üle nt 

hooldekodu kliente (linnavalitsus sai nn üllatusarveid). Lisaks ei olnud varasemalt 

juhtumikorraldusliku tööga tegeletud ja mitmed inimesed olid jäänud vajaliku sotsiaalabita (nt 

sotsiaaleluasemeteenus, hooldekoduteenus).

 
Lastekaitseteenistus

 
Linnavalitsuse lastekaitseteenistus võttis Tähtvere vallast 2017. a üle kokku 11 juhtumit (1 

puudega lapse juhtum), mis vajasid lastekaitse spetsialisti sekkumist. 2018. a lisandus 1 puuetega 

laste toetuseid või teenuseid vajav perekond.  Sellest saab järeldada, et liitumine ei toonud kaasa 

olulist töömahu muutust. 2018. a suurenes lastekaitse spetsialistide töökoormus vaid 2 täiesti uue 

pere aktiivse nõustamise arvelt (st sagedus kokkupuuteks enam kui 1 kord kuus). 

 
Ka lastekaitseteenistuse 2018. a aastaaruande statistilise analüüsi andmetel ei avaldanud Tähtvere 

valla Tartu linnaga liitumine sisulist mõju nii lastekaitse juhtumikorralduse kui ka puuetega laste 

toetuste- ja teenuse mahule.  

 
6.5. Ajalehe Tähtvere Elu väljaandmine ja kommunikatsioon

 
Linnavalitsuse avalike suhete osakond jätkab endise vallalehe väljaandmist, kusjuures lehe 

toimetajaks jäi senine toimetaja Lembit Kaarna, kes on kohaliku eluoluga hästi kursis ja teeb ise 

ka lehe kojukannet.

 
Ajaleht Tähtvere Elu jõuab kord kuus kõigi endise valla territooriumil elavate inimeste 

postkastidesse. Leht sisaldab linnainfot (linnavalitsuse pressiteated, linnavalitsuse osakondadest 

saabuv info), kohalikke uudiseid ja teadaandeid (kooli jt asutuste tegevusest, huviringidest, 

kokkusaamistest jmt) ning samuti kasulikke nõuandeid ja soovitusi spetsialistidelt. Linnavalitsuse 

oakonnad on kursis sellise infokanali olemasoluga ja seetõttu jõuab oluline info lehe vahendusel 

iga elaniku postkasti. Tähtvere Elu trükiarv on 1250.

 

Avalike suhete osakond saadab toimetajale ajalehte minevaid materjale ning jälgib lehe sisu 



Avalike suhete osakond saadab toimetajale ajalehte minevaid materjale ning jälgib lehe sisu 

välistades seal poliitiliste materjalide ilmumise. Tähtvere Elu  pdf-failid laaditakse üles ka linna 

kodulehele, kust huvilised saavad neid lugeda: http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=191

 
Tähtvere valla endistele elanikele korraldati eelmisel aastal ka üks suurem infokoosolek 16. 

aprillil 2018 Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses, kus linnapea, abilinnapead ning linnavalitsuse 

spetsialistid rääkisid erinevatel teemadel: linnamajandus, sotsiaalvaldkond, kultuur, kaasav 

eelarve jm. Infokoosolek oli rahvarohke ja elanikud teemadest huvitatud. Kindlasti selliste 

kohtumistega ka jätkatakse. 

 
Linnavalitsuse avalike suhete osakond jälgib erinevate teemade kommunikatsiooni planeerides 

alati, mil moel info ka endise Tähtvere valla elanikeni jõuaks ning arvestab eraldi selle 

sihtrühmaga kaasamistegevustes. Otsepostitusega saadetavate infolehtede puhul on enamikel 

juhtudel laiendatud postituse piirkonda endise Tähtvere valla võrra (nt saadeti 2018. aastal 

Tähtvere piirkonda kaasava eelarve hääletusele kutsuv flaier ja arukale ahjukütmisele kutsuv 

infoleht). 

 
Kindlasti on kavas korraldada eraldi kaasamiskoosolekuid nii üldplaneeringu kui ka muude 

arengudokumentide koostamise protsessis jm. Aktiivselt on endiseid vallaelanikke kaasanud ka 

Tartu Euroopa Kultuuripealinnaks 2024 projekti eestvedajad. 

 
7. Kokkuvõte

 
Täna ei ole veel võimalik teha lõplikke järeldusi, millised on Tähtvere valla Tartu linnaga 

liitumise kaugemad mõjud. 

 
Endise Tähtvere valla elanike seisukohast saab aga üldistatult kindlasti väita, et nende jaoks on 

avalike teenuste tase ja kättesaadavus paranenud.
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Esitab:

 
linnavalitsus, 11.02.2019. a

Ettekandja:

 
Jüri Mölder

 

 

http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=191


 
 

Õiend
Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tähtvere valla Tartu linnaga 

liitmisest" juurde

 
 
 


