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TAOTLUS
Lp. hr. Madis Lepajõe
Abilinnapea
Käesolevaga palume korraldada hange Tartu Tamme Kooli juurde moodulklasside rentimiseks ja
paigaldamiseks ning sellega seotud tööde tegemiseks.
Tartu Tamme Kool on pöördunud korduvalt Tartu Linnavalitsuse poole, et Tartu Tamme Koolile
ehitataks, üha kasvanud arvule õpilastele õppetingimuste loomiseks ja võimaldamiseks,
juurdeehitus. Paraku ei ole Tartu linn senini sellekohast otsust teinud.
Kooli õpilaste arv on järjepidevalt iga-aastaselt suurenenud, olles käesoleval õppeaastal juba
peaaegu sama suur, kui oli Tartu Tamme Gümnaasiumis, kui sellest 2015. a. põhikool eraldati.
Samas on kooli õpperuumide koguarv vähenenud, kuna neid on vahepealsetel aastatel ehitatud
suuremaks, et õpperuumide parameetrid vastaksid riiklikult kehtestatud normatiividele. Seetõttu
ei vasta Tartu Tamme Kooli õpperuumide arv juba praegu riiklikele normatiividele - kui 3
paralleeliga üldhariduskoolis peab olema 46 õpperuumi, siis meie koolis on arvestuslikult 4,2
paralleeli peale kokku vaid 42 õpperuumi. Muu hulgas on näiteks täiesti ebanormaalsed
seejuures võimalused kehalise kasvatuse tundideks riiete vahetamiseks. Sageli esineb olukordi,
kui riideid peavad ühel vahetunnil korraga vahetama 6 klassi õpilased (3 tunnist tulevat klassi ja
3 tundi minevat klassi). Sellekohaseid näidete loetelu võiks veel jätkata.
2018/2019. õppeaastal on, aga Tartu Tamme Kooli klassikomplektide arv veelgi suurenemas –
36-lt klassilt 37 klassini. Nimelt on Tartu Linnavalitsuse 12.12.2017. a. korraldusega nr 1261
kinnitatud Tartu Tamme Kooli esimeste klasside arvuks 2018/2019. õppeaastal kuni 4 esimest
klassi. Kuivõrd 2018. a. on Tamme Koolis lõpetamas 3 paralleeli 9.-ndaid klasse, siis ongi
klassikomplektide arv alates 2018/2019. õppeaastast veelgi suurenemas. Samas on seejuures
veelgi olulisem see, et suureneb ka vajalik õpperuumide arv teise ja kolmanda õppeastme
klasside jaoks, kuna ka nende arv kogumis suureneb.

2017/2018. õppeaastal on Tamme Koolis üks klass juba õppimas õhtuses vahetuses. Kui
2018/2019. õppeaastal alustab Tartu Tamme Koolis neli esimest klassi, siis peab õhtupoolses
vahetuses, piisava arvu õpperuumide puudumise tõttu, õppima hakkama juba kolm klassi. See
asjaolu toob, aga kindlasti kaasa koolis õppivate õpilaste ebavõrdse kohtlemise, mis ei ole
kindlasti õige ega põhjendatud. Õhtupoolses vahetuses õppivatel õpilastel ei oleks muu hulgas
näiteks võimalik osa võtta huviringidest ja oluliselt piiratud oleksid ka laste võimalused
sporditreeningutest osavõtuks, mis tänapäevastes oludes ja ühiskonnas oleks kindlasti
põhjendamatu. Sellisel juhul ei oleks võimalik koolil jätkata ka pikapäevarühma tööd, mis oleks
paljude õpilaste jaoks vajalik. Samuti muudaks teise vahetuse lisandumine kooli õppe- ja
töökeskkonna oluliselt stressirohkemaks. Seetõttu eelistavad lapsevanemad, hoolekogu ja
õpetajad õppetöö jätkumist ühes vahetuses.
Arvestades asjaoluga, et tegemist oleks ajutise lahendusega, siis oleks moodulklasside
paigaldamine ka majanduslikult mõttekas. Positiivse näitena moodulklasside kasutamisest võiks
tuua Tartu valla Kõrveküla Põhikooli, kus on plaanis koolile juurdeehitus ja seniks on
täiendavate õpperuumide vajadus lahendatud moodulklassidega. Viimati 2017. a. korraldatud
hanke tulemusena on ehitatud kaheteistkümnest moodulist kokku hoone, kus on muu hulgas
4 suuremat klassi, 1 väiksem klass, mida saab kasutada näiteks hariduslike erivajadustega
õpilaste õppe läbiviimiseks, õpetajate tuba ja garderoob. Selle hoone rendihind koos paigalduse,
sh siseviimistluse ja kommunaalkuludega on 5-aastase lepingu puhul keskmiselt ligikaudu 12
eurot/m² kohta kuus ehk 144 eurot/ m² kohta aastas.
Kuivõrd Tartu linn ei ole senini otsustanud Tartu Tamme Kooli juurdeehituse ehitamist,
siis palume kiireloomuliselt, st juba käesoleva aasta talvel, korraldada hange kooli juurde
alates 2018/2019. õppeaastast ajutiselt moodulklasside rentimiseks koos paigaldusega kuni
kooli juurdeehituse teostumiseni.
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