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Võttes aluseks Tartu linnavara eeskirja § 9 lg 2, Tartu Linnavolikogu 
 
o t s u s t a b:
 
1. Lubada Tartu Linnavalitsusel osaleda kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks 
muutmise projektis, mis esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
 
2. Projekti heakskiitmisel summas 2 360 000, finantseerida projekti tegevusi 1 892 000 euroga.
 
3. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
 
 
Esimees  
   
 

Esitab:
 

linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47

Ettekandja:
 

Gea Kangilaski

 
 



   

Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein 

rekonstrueerimise projektis osalemiseks" juurde
 
Projekti nimi
Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimine
 
Lühikokkuvõte
Lasteaed Ristikhein avati 1968. aastal. Lasteaias on avatud 13 rühma, osad rühmad on 
erivajadustega lastele). Käesoleval õppeaastal käib lasteaias 225 last ja asutuses töötab 54 inimest. 
Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised 
hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Suur probleem on nõuetekohase ventilatsiooni 
puudumine. 
 
Eesmärk ja alleesmärgid
Projekti eesmärk on lasteaiahoone energiatõhususe parandamine. Hoone tervikliku 
rekonstrueerimisega on võimalik saavutada häid tulemusi, mis säästaksid meid ümbritsevat 
keskkonda ning aitaksid kokku hoida hoone majandamiskulusid.
 
Tegevused
Projekti raames on kavas teha ehitustööd, mis aitavad kaasa hoone energiatõhususele ja 
energiasäästule. 
 
Tulemused
Projekti tulemusel on rekonstrueeritud Tartu Lasteaia Ristikhein hoone. Projekti peamine tulemus 
on hoone oluliselt väiksem energiatarbimine ning seeläbi väiksem kahju meid ümbritsevale 
keskkonnale ja tuntav kokkuhoid hoone majandamiskuludelt.

 
Eelarve
Projekti kogumaksumus 2 360 000 eurot.
Tartu linna omaosalus 1 892 000 eurot.
Toetus Tartu linnale 468 000 eurot.
 
Eelarve peamiste kululiikide lõikes
 
Ehitustööd - 2 210 000 eurot.
Sisustus - 150 000 eurot.
 
Rahastaja
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine
 
Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineeritava meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse 
tehtavate investeeringutega energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse 
edendamine.
Tartu linn plaanib esitada käesolevasse taotlusvooru taotlused kahe lasteaia (Meelespea ja 
Ristikhein) jaoks. Käimasoleva taotlusvooru maht on 10 miljonit eurot, millest Lõuna-Eesti 
regioonile (Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Võru, Valga) eraldatav toetus on 2 686 284 eurot. 
Maksimaalne toetuse suurus ühe rekonstrueeritava hoone kohta on 468 000 eurot. Tegevused 
tuleb ellu viia hiljemalt 31.12.2022.
                           



Partnerid
Projekti juhtpartner ja tema kontaktid: Tartu Linnavalitsus  
Projekti koordinaator: Kunnar Jürgenson
Projektijuht ja tema kontaktandmed: Marek Treufeldt marek.treufeldt@tartulv.ee, 736 1105
Projekti meeskonnaliikmed ja nende tööülesanded: Marek Treufeldt, Indrek Hunt 
 
Projekti seos linn arengudokumentidega

     Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020

     1. KOOLI JA TEADMUSLINN
     1. Arengusuund: võrdsete võimaluste loomine õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises 
õppekeskkonnas 
     Meede 1.1.5: Turvalise füüsilise ja vaimse õppekeskkonna loomine õppeasutustes (E2)
     Tegevus: 
     * munitsipaallasteaedade renoveerimine /.../

     3. INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN
    1. Arengusuund: miljööväärtusliku, koostoimiva ja turvalise linnaruumi kujundamine
     Meede 3.1.4: linnavara kvaliteedi tõstmine (E9) 
    Tegevus: 
    * Linnavalitsuse haldushoonete renoveerimine energiatõhususe tõstmiseks 

     2. Arengusuund: säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine 

 
Tähtajad
Projekti esitamine: 16.06.2020
Projekti elluviimine: 20.03.2020 - 31.12.2022
 


