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Tartu Tamme Kooli ja hoolekogu ühine taotlus
moodulklasside rentimiseks

Lp hoolekogu esimees Alari Avamägi ja direktor Vallo Reimaa
Tartu Linnavalitsus kaalus põhjalikult Tartu Tamme Kooli hoolekogu 07.02.2018. a taotluses
tehtud ettepanekut rentida kooli juurde alates 2018/2019. õppeaastast ajutised moodulklassid.
Muuhulgas otsisime ja analüüsisime ka alternatiivseid võimalusi (Riia 142 ja Suur-Kaar 53)
Tamme Kooli ruumipuuduse leevendamiseks, kuid erinevatel põhjustel need lahendused koolile ei
sobinud.
Seega jäi linnavalitsusele kokkuvõttes arutamiseks kaks varianti: 1) nelja klassikomplekti jaoks
moodulite üürimine viieks aastaks kogumaksumusega 395 000 eurot või 2) õppetöö korraldamine
Tamme koolis kahes vahetuses. Arutelude ja arvutuste tulemusena jõudis linnavalitsus
seisukohani, et ei poolda Tamme koolile ehitusmoodulite rentimist ja õppetööd tuleb edaspidi
korraldada paindlikumalt.
Alljärgnevalt toon välja olulisemad lähtekohad, miks selline seisukoht sündis.
Tartu linna arengukava 2018-2025 lisas 6 on välja toodud linna haridusasutuste investeeringute
kava, mis on kooskõlas linna eelarvestrateegia võimalustega ning mille kohaselt renoveeritakse 12
aasta jooksul Tartu linna kõik põhikoolid. Selles kavas ei ole ette nähtud ühegi kooli laiendamist
juurdeehitustega, vaid renoveerimise käigus parendatakse kvalitatiivselt olemasolevat
õppekeskkonda. Tamme koolile moodulite paigaldamine või juurdeehituse rajamine tähendaks
kõrvalekaldumist selle kava realiseerimisest (st linnavolikogu otsuse täitmisest) ja see ei ole linna
kui terviku arengu huvides.
Leidsime, et linna koolivõrku tuleb käsitleda tervikuna ja ühe kooli laiendamine ei ole
koolikohtade planeerimise mõttes mõistlik. Aastatel 2018-2019 renoveeritakse kava kohaselt
Tammelinna naabruses asuv Tartu Variku Kool, kuhu mahub õppima nelja paralleelklassi jagu
õpilasi. Linnavalitsusele on teada ka Tartu Erakooli laienemise kava Lõunakeskuse naabrusse, mis
samuti annab sellesse piirkonda koolikohti juurde.
Ühtlasi kavandame Variku kooli (Aianduse 4) ligipääsetavuse parandamist, et muuta laste
koolitee (sh Tammelinnast) Variku koolini oluliselt turvalisemaks. Turvalisuse seisukohast on
oluline rõhutada, et ka Tamme kooli õppetöö hommikuse algusaja paindlikumaks muutmise korral
on väiksematel lastel hilisemal kellaajal kooliteed läbida turvalisem kui hommikustel tipptundidel.
Mõistame lapsevanemate muret, kellele õppetöö hilisem algus põhjustab probleeme või toob
kaasa tavapärase elukorralduse muutusi. Neile lastevanematele, kellel töö tõttu või muudel
põhjustel on vaja laps tingimata hommikul kooli saata, on linnavalitsusel koostöös kooliga ja
huvihariduse ning -tegevuse korraldajatega võimalik pakkuda hommikupoolseid pikapäevarühmi
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ja/või huvitegevust Tammelinna erinevates kohtades (nt Tamme Laste Päevakeskus, Tammelinna
raamatukogu, O. Lutsu majamuuseum, Tamme staadion), kus esimeste klasside lapsed saavad
täiskasvanute juhendamisel õppida ja sealt tundide alguseks kooli minna.
Täpsemat lapsevanemate teavitamist hommikuste pikapäevarühmade, huvitegevuse või muudes
õppetöö korraldust puudutavates küsimustes peab korraldama Tamme kooli juhtkond.
Neile lapsevanematele, kes aga ikkagi soovivad teise vahetuse tõttu loobuda 1. klassi kohast Tartu
Tamme koolis, on võimalik pöörduda otse haridusosakonna peaspetsialisti Katrin Parve poole (tel
736 1422, e-post: katrin.parv@raad.tartu.ee) uue sobiva koolikoha leidmiseks mõnes teises Tartu
koolis.
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