
 

 

 REFORM IRL KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND SOTSDEM ITK VABAKUND KESKERAKOND 

Töökohad ja 
ettevõtlus 

▪ Toetame vaba ettevõtluskeskkonda. 
▪ Ettevõtlust puudutavate otsuste vastuvõtmisel 
kaasame valdkonna ettevõtjaid. 
▪ Algatame linnavalitsuse, ülikoolide ja ettevõtete 
juhtide regulaarsed kohtumised. 
▪ Viime mentorlusprogrammide raames kokku 
kogenud ja alustavad ettevõtjad, soodustame e 
ärisektorite kogemuste vahetamist ja koostööd. 
▪ Loome fondi edukate noorte ettevõtete 
tunnustamiseks. 
 

▪ Jätkame ettevõtluse elavdamiseks vajaliku taristu 
arendamist. 
▪ Aitame kaasa ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolide 
koostööle. 
 ▪ Toetame rahvusvahelisi lennuühendusi,  
esmajärjekorras Riia ja Stockholmiga. 
▪ Reklaamime Tartut kui rahvusvahelist konverentsi- 
ja tervishoiteenuste keskust. 
 ▪ Jätkame turismiturundust, suurendame  koostööd 
naaberriikidega. 
 ▪ Aitame kaasa IT-ettevõtluse arendamisele. 
 ▪ Toetame Tartu teaduspargi ja Tartu 
loomemajanduskeskuse edasiarendamist. 
 ▪ Toetame riigiasutuste ümberkolimist Tartusse. 
 ▪ Hoiame ja arendame Tartu turgu tema praeguses 
asukohas. 
 
  
 

▪ Võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu.  
▪ Linna ettevõtete ja asutuste nõukogudesse peavad 
kuuluma ka opositsiooniliikmed ja 
erakondadevälised spetsialistid 
▪ Igal aastal tunnustus ja preemia kõige rohkem uusi 
töökohti loonud Tartu ettevõtjale 
▪ Toetame ettevõtteid, kus viiakse ellu Tartu 
teadlaste ja leiutajate ideid 
▪ Toetame ühistulist liikumist ja Eesti veksli 
käibelevõtmist alternatiivse intressivaba valuutana. 
▪ Linn astub Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks. 
▪ Toetame turismi ja sellega seotud tugiteenuste 
arengut; puhastame Emajõe Tartu piires, arendame 
veeturismi Emajõel ja Peipsi järvel. 
 

▪ Toetame alustavate ettevõtjate ideid ning 
korraldame projektikonkursi starditoetuse (kuni 10 
000 €) saamiseks. 
▪ Pakume ettevõtetele messidel osalemise toetust. 
▪ Leiame võimalused ka kesklinnas Teaduspargi 
laiendamiseks ja teadusmahuka ettevõtluse 
arendamiseks.  
▪ Jätkame Ravila ja Ropka tööstuspargi arendamist 
ja turundamist. 
▪ Tööjõu ettevalmistamisel seome kutseõppe ja 
töökoha, näeme ette praktikatoetuse ning toetuse 
õpipoisiaastal. 
▪ Populariseerime tehnoloogia- ja inseneriõpet 
põhikoolis, soovitame seda õppesuunana 
gümnaasiumidele, kutsume õpilasi osalema 
töövarjupäevadel. 
▪ Tõstame kutsehariduses antava keskhariduse 
taset, et lõpetajad saaks edasi õppima kõrgkooli. 
▪ Toetame inseneriõppe laiendamist Tartu 
kõrgkoolides. 
▪ Toetame elukestvat õpet ning anname inimestele 
võimaluse vajadusel omandada uus eriala. 
▪ Tuleme turismiettevõttele appi, et aktiviseerida 
turundust, Tartu linn peab olema eestvedaja Lõuna- 
ja Kesk-Eesti turismivõrgustiku arendamisel ja 
turundamisel. 
▪ Panustame teadus- ja konverentsiturismi 
arendamisse, pöörame tähelepanu pereturismi 
väärtustamisele, arendame välja terviseturismi. 
 

▪ Aitame kaasa kõrgtehnoloogiliste ettevõtete 
arengule ja uute töökohtade tekkimisele. 
▪ Loome Tartu koolidele võimaluse kasutada 3-D 
printereid 
▪ Tugevdame linna, ülikoolide ja ettevõtjate vahelist 
koostööd. 
▪ Käivitame analüüsikeskuse „Tartu Sotsiaallabor“ 
▪ Viime Kutsehariduskeskuse õppekavad ja 
täiendõppe vastavusse tööjõuturu vajadustega. 
▪ Tihendame koostööd sõprus- ja partnerlinnadega. 
▪ Tutvustame Tartut kui investeerimis- ja 
ettevõtluskeskkonda. 
▪  Otsime võimalusi tihendada lennuliiklust Tartu 
lennuväljal. 
▪ Elavdame hoiu-laenuühistute tegevust 
▪ Määratleme Tartu tööstusparkide 
arenguvajadused. 
▪ Algatame Tartu48 konkursi. 

▪ Seome linnaeelarvelised toetused kõrgkoolidele 
kogukonna huve teenivate eesmärkidega.  
▪ Teeme info linna ja riigi teenuste kohta 
kättesaadavaks enamlevinud võõrkeeltes.  
 

▪ Pakume alustavatele ettevõtetele tööstusparkides 
toetust maakasutusõiguse ja infrastruktuuride 
rajamise osas.  
▪ Täiustame ettevõtlust toetavat teabesüsteemi ja 
kaasame sinna FIE-d.  
▪ Toetame kohalike toormeallikate kasutamist, sh  
tarbekaupade ja bioenergiakandjate tootmiseks.  
▪ Peame tähtsaks EL raha kasutamist kohaliku elu 
arenguks.  
▪ Toetame väike- ja keskmist ettevõtlust, 
organiseerides laatu, turge ja muid üritusi.  
▪ Tunnustame silmapaistvaid ettevõtjaid, lähtudes 
eelkõige innovaatilisusest ning töökohtade 
loomisest.  
▪ Toetame teadusparki, Loomemajanduskeskust ja 
ülikoole iduettevõtluse alase tegevuse edenemisel.  
▪ Aitame kaasa tartlastest ettevõtjate sidemetele 
välismaiste ettevõtetega, loome soodsamad 
tingimused nende tegevuse alustamiseks Tartu 
linnas. 

Teed ja transport ▪ rajame Sõpruse silla juurde uue paadisadama, 
statsionaarse kai ning paaditankla 
▪ ehitame 100 km uusi kõnni- ja jalgrattateid 
▪ otsime võimalusi Maarjamõisa kompleksist otse üle 
raudtee kesklinna liikumiseks 
▪ ühendame jalgrattateed ning täiendame märgistust 
▪ ehitame ühiskondlike hoonete juurde katusega 
jalgrattaparklad 
▪ korrastame Annelinnas kergliiklusteede võrgustiku 
ja üldkasutatavad õuealad 

▪ Kaasame Tartu ühistranspordi kavasse taksod 
ning mobiil-rendiautod, toetame üleminekut osaliselt 
tasuta ühistranspordile, pooldame üleminekut 
alternatiivkütust kasutavatele ühissõidukitele. 
 ▪ Suurendame tänavaremondi mahtu, muudame 
kõik linna tänavad tolmuvabaks. 
 ▪ Töötame kiire rongiühenduste saavutamise nimel 
nii Tallinna kui Riiaga, eesmärgiks jõuda rongiga 100 
minutiga Tartust Tallinna. 
 ▪ Ehitame rattaparklad ja rattakohad, toetame 

▪ Igasse bussipeatusesse ootepaviljon või varikatus 
ja elektrooniline infotabloo 
▪ Tänavate, väljakute, parkimisplatside ja 
bussipeatuste korralik liivatamine talvel 
 

▪ Loome jalgrattakiirteede võrgustiku. 
▪ Anname Anne tänava valdavalt jalakäijate ja 
ratturite käsutusse, et teha neile mugavaks kiire 
pääs kesklinna. 
▪ Rajame Vanemuise tänavale jalgrattatee, et sellest 
saaks ühendustänav kesklinna ja Maarjamõisa 
vahel. Raudtee ületamiseks rajame viadukti või 
tunneli. 
▪ Koostöös ülikoolidega leiame võimalused 
jalgrattaparklate rajamiseks õppehoonete juurde. 

 ▪ Tagame ligipääsu linna transpordisõlmedele ning 
ühistranspordi graafikute kooskõla.  
▪ Muudame südalinna õuealaks, kuhu pääsevad 
autoga vaid kohalikud elanikud ja teenindav 
transport.   
 

▪ Peame oluliseks üleminekut tasuta 
ühistranspordile.  
▪ Jätkame teadusuuringuid ühistranspordivõrgustiku 
rajamisel. 
▪ Viime läbi uuringud munitsipaalbussifirma loomise 
otstarbekuse väljaselgitamiseks.  
▪ Arendame ühistransporti koostöös ümbruskonna 
valdadega.  
▪ Teeme uuringu linna transporditerminali 
vajalikkusest.  



 

 

▪ toetame erasektorit uute parkimismajade rajamisel 
kesklinnas ja Annelinnas 
▪ tihendame ja korrastame linnaliinide sõiduplaane 
▪ paigaldame uued bussiootepaviljonid koos 
elektrooniliste tabloodega 
▪ tagame jätkuvalt 65. eluaastast alates tasuta 
bussisõidu 
▪ tagame, et Tammelinna ja Veerikut läbiv 
raudteelõik saaks müratõkke 
▪ asume kavandama sadama raudteeharu trassi 
kasutuselevõttu auto- ja kergliiklusteena. 
▪ koostöös riigiga suurendame oluliselt Tartu-Tallinn 
vahelist raudteeliiklust ja toetame Tartu-Riia 
raudteeliini käivitamist 
▪ Lõunakeskust ja Annelinna ühendava Idaringtee ja 
Ropka-Ihaste silla ehitamisega vähendame 
koormust kesklinna tänavatel 
▪ remondime Sõpruse ja Võidu sillad 
 
 

tervisespordi- ja jalgrattaradade rajamist ning   
rattalaenutusjaamade rajamist. 
 ▪ Ühendame linna jalgrattateed linnast väljuvate 
jalgrattateedega. 
 ▪ Kergliiklusteede ristumiskohtades sõiduteega 
viime äärekivid ühele tasandile. 
 ▪ Jätkame Ihastes kergliiklusteede võrgustiku välja 
arendamist. 
 ▪ Rajame sujuva ja mugava Kesklinn-Maarjamõisa 
kergliiklustee. 
 ▪ Ehitame välja Aardla-Soinaste-Raudtee tänava 
ristmiku. 
 

▪ Koostöös erasektoriga käivitame 
jalgrattalaenutuse. 
▪ Laiendame jalakäijate ala kesklinnas. 
▪ Planeeringutes jälgime, et ka erakruntidel säiliksid 
senised kõigile avatud jalgteed. 
▪ Muudame bussiliinid ja sõidugraafikud selgeks ja 
loogiliseks. 
▪ Leiame kesklinnas mugava viisi ühelt bussiliinilt 
teisele ümberistumiseks. 
▪ Rongiliikluse tihenemisel paneme kõike käima 
eraldi jaamaekspressi. 
▪ Hilisõhtul ja öösel paneme liikuma eraldi 
läbimõeldud liinid kesklinna ja teiste linnaosade 
vahel. 
▪ Võtame bussides kasutusele elektroonilise 
piletisüsteemi. 
▪.Leiame parkimisalad kesklinna piiril ning 
linnaservas, et linna tulijad saaksid sealt edasi 
liikuda jalgsi või bussiga 
▪ Alustame ettevalmistusi Tuglase silla ehitamiseks. 
▪ Teeme ettevalmistusi Vaksali tänava 
pikendamiseks Võru maantee ja Tiksojani. 
▪ Remondime Sõpruse silla, Võidu silla ja Kaarsilla. 
▪ Tegeleme liiklusohutusega ja korraldame ümber 
linna liikluskomisjoni töö. 
▪ Jätkame teede ja tänavate remonti. 
▪ Viime koostöös riigiga Tartu kruusateed kõvakatte 
alla. 
▪ Tagame koolide ja lasteaedade juures ohutu 
parkimise ja peatumise ning jalakäijatele turvalised 
ülekäigukohad. 
▪ Seisame selle eest, et sageneks rongiliiklus 
Tallinnaga ja tekiks rongiühendus Riiaga. 
▪ Alustame riigiga läbirääkimisi lähirongiliikluse 
tihendamiseks Jõgeva, Elva, Valga ja Põlvaga. 
▪ Toetame oleva Tallinna – Tartu – Võru – Luhamaa 
maantee kaasajastamise jätkamist. 
▪ Jätkame koostööd riigi ja Tartu lennujaamaga 
lennuliinide avamiseks lähimatesse suurlinnadesse. 
 
 

▪ Paneme tipptundidel käima kiirliinid 
põhisuundadel. 
▪ Koostame tänavate rekonstrueerimise plaani.  
▪ Renoveerime tänavaid tervikuna ja kasutame 
ainult Põhjamaade kvaliteedinõuetele vastavaid 
kattematerjale.  
▪ Korrastame olemasolevad kõnniteed ning rajame 
kõnniteed esimeses järjekorras lasteasutuste 
lähedale.  
▪ Ühendame jalgrattateed koos ümbruskonna 
valdadega ühtseks kergliiklusteede võrgustikuks.  
▪ Taasvalgustame linna tänavad, võtame 
kasutusele „targad süsteemid“ ja LED-valgustid, 
tähistame ja valgustame ülekäigurajad.  
▪ Alustame Idaringtee järgmise etapi kavandamist. 
▪ Ehitame Ropka-Ihaste silla ja teeme ettevalmistusi 
EL vahendite kaasamiseks Tähtvere/Ringtee silla 
ehitamiseks.  
▪ Töötame Tartu sildade hooldamise, remondi ning 
ehitamise tegevuskava.  
▪ Laiendame Kreutzwaldi-Tuglase ristmikku ja 
vaatame üle ka teised Tartu „pudelikaelad“. 
▪ Parandame transpordi sujuvust, ehitades taskuid 
vasak- ja parempöörete jaoks.  
▪ Jätkame liiklemisvõimaluste parandamist 
erivajadustega inimestele.  
▪ Rajame eraomanikega koostöös linna äärde 
„Pargi ja sõida“ parklad, mida toetab 
ühistranspordivõrgustik.  
▪ Rajame piiratud parkimisalaga piirkondadesse 
munitsipaalomandisse kuuluvaid parklaid, toetame 
korteriühistuid parklate rajamisel.  
▪ Kindlustame jalgrattaparklate olemasolu 
linnaasutuste, sh koolide juures.  
▪ Korrastame tänavasildid. 

Kommunaalmajandus     ▪ Loome võimalusi Tartus tarbitava energia ning  ▪ Alustame munitsipaalkorterite ehitamist noortele 



 

 

biokütuse tootmiseks Tartumaa taastuvenergia 
allikatest, soovitame kasutada maakütet ja 
päikeseenergiat. 
▪ Tõstame kodanike teadlikkust, et luua lokaalse 
terviklik biomassil põhinev energiasüsteem. 

spetsialistidele ja noortele peredele. 
▪ Otsime võimalusi prügimajade väljaehitamiseks.  
▪ Viime läbi termopildistuse pilootprojekti ning 
koostame energiasäästuprogrammi.  
▪ Kaalume tasuta prügivedu elanikkonnalt 
▪ Peame vajalikuks munitsipaalelamispindade 
ehitamise alustamist 
▪ Analüüsime sooja- ja energiatootmise tarbijahinda 
ning nende ettevõtete munitsipaliseerimist.  
▪ Vaatame üle heakorra- jm lepingud ning 
hanketingimused 
▪ Rakendame tööle munitsipaalpolitsei, aitame 
kaasa kodanikualgatusele turvalisuse tõstmisel.  
▪ Muudame suurelamupiirkonnad operatiivautodele 
ligipääsetavaks.  
▪ Katame kesklinna turvakaameratega ning 
parandame nende kvaliteeti.  
▪ Jätkame Tartu linna kriisiplaani täiustamist ning 
õppuste korraldamist.  
▪ Viime ellu tegevuskava tuletõrjehüdrantide 
kättesaadavuse ja töökindluse tagamiseks  
▪ Suitsuandurite paigaldamine ja 
korstnapühkimisteenus abivajajatele.  
▪ Aitame ühistuid prügimajade ehitamisel, hoonete 
renoveerimisel ning hoovide korrastamisel.  
 

Haridus ▪ jätkame põhikoolide täielikku renoveerimist 
▪ viime lõpule koolivõrgu reformi 
▪ muudame koolitee lastele turvalisemaks 
▪ loome põhikooliõpilastele võimalused 
ettevõtlusõppeks 
▪ suurendame põhikoolides karjäärispetsialistide 
arvu 
▪ loome eeldused nutilahenduste kasutamiseks 
koolides 
▪ kujundame Tartust hariduslike nutirakenduste 
kompetentsikeskuse.  
▪ laiendame rahvusvahelise IB-õppe võimalusi  
▪ väärtustame lasteaiaõpetajate tööd samaväärselt 
kooliõpetajate omaga 
▪ hoiame Tartu õpetajate palgataset Eesti 
keskmisest kõrgemal, säilitades tugispetsialistide 

▪ Tasume pärast kõrgkooli lõpetamist Tartusse 
töötama jäävale noorele õppelaenu osamakseid 
kolme aasta jooksul. 
▪ Toome õppejõud ja tippspetsialistid 
gümnaasiumitesse; toetame täiendavalt erisuunalisi 
gümnaasiumiklasse; korraldame gümnaasiumisse 
ühiskatsed. 
 ▪ Laiendame majandus- ja ettevõtlusõpet 
gümnaasiumides. 
 ▪ Populariseerime kutseharidust ning loome 
täiendavaid kutseõppekohti. 
 ▪ Ehitame Lille Maja ja Anne Noortekeskuse. 
 ▪ Hoiame Tartu lasteajakasvatajate, 
lasteaiaõpetajate ja õpetajate palgataseme Eesti 
keskmisest kõrgemal. 
 ▪ Kuulame noorte arvamust ja leiame rohkem 

▪ Asutame õpilaste toetusfondi 
▪ Üks tasuta huviring igale õpilasele, vajaduspõhiselt 
tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi/kutsekooli 
lõpetamiseni, vajaduspõhiselt tasuta õppevahendid 
▪ Piirame bürokraatiat koolides ja lasteaedades 
▪ Toetame osalise e-õppe kasutuselevõtmist 
koolides 
▪ Tõhustame isamaalist kasvatust lasteaedades ja 
koolides, korraldades rahvuslikke üritusi 
 

▪ Toetame projekte ja algatusi, mis annavad 
tudengitele odavama eluaseme, toidu, soodsama 
õpikeskkonna ja vaba aja veetmise võimalused. 
▪ Toetame ülikoole uute ühiselamute rajamisel. 
▪ Leiame väljundid Tartu tudengite, teadlaste ja 
ülikoolide potentsiaali kasutamiseks ettevõtluses. 
▪ Toetame ülikoolide rahvusvahelist kootööd 
külalisõppejõudude kutsumisel ja üliõpilasvahetuse 
organiseerimisel. 
▪ Soovime, et Tartus valitseks akadeemilisele linnale 
omane multikultuursus ja tolerantsus. 
▪ Soodustame õpetajahariduse praktika ning 
gümnaasiumide süvaõppe korraldamisel teel 
ülikoolide koostööd Tartu koolidega. 
▪ Kaasame üliõpilaste esindajad üliõpilasi 
puudutavate otsuste langetamisesse. 

▪ Laiendame olemasolevaid lasteaedasid 
juurdeehituste abil ja suurendame toetust 
eralastehoiule. 
▪ Võrdsustame lasteaiaõpetajate palga 
üldhariduskooli nooremõpetaja palgaga. 
▪ Hoiame põhikoolis klassitäituvusnormi 24 
(erandina 26) õpilase tasemel. 
▪ Otsime riigiga läbirääkides võimalusi 
haridussüsteemi investeerimisvajaduse katmiseks. 
▪ Rajame Tartusse lasteaia hariduslike 
erivajadustega lastele. 
▪ Rajame Tartu kesklinna uue põhikoolihoone (juba 
tegutseva kooli laiendusena). 
▪ Kaalume võimalusi viia koolitoiduhangetesse sisse 
nõue kasutada võimalikult palju Tartumaa piirkonnas 
kasvatatud mahetoiduaineid ning toetame tervisliku 

▪ Viime linna ja allasutuste (sh koolide) arvutipargi 
üle avatud lähtekoodiga ja vaba tarkvara 
kasutamisele.  
▪ Käivitame kultuuri- ja teadustegelaste 
kooliesinemiste ja residentuuriprogrammid 
üldhariduskoolide juures.  
▪ Toetame üldhariduskoolide, huvikoolide ja 
kõrgkoolide koostööd ühiste valikainete loomiseks, 
mida õpilased võivad võtta ka teistest linna 
koolidest.  
 
 

▪ Moodustame Hariduse Ümarlaua  
▪ Tühistame haridust otseselt kahjustavad otsused.  
▪ Aitame korraldada teadusandekate õpilaste 
võimete arendamist  
▪ Me ei toeta eestikeelsele haridusele ülemineku 
forsseerimist  
▪ Kindlustame algkoolide olemasolu igas linnaosas, 
töötame välja lasteaed-algkooli projekti ja alustame 
ehitamist Raadi ning Ihaste linnaosadesse.  
▪ Anname Tartu Hariduse Ümarlauale 
läbianalüüsimiseks kaamerate ja turvameeste 
rakendamise koolides.  
▪ Soodustame kooliruumide aktiivset kasutamist 
õppetöövälisel ajal, kujundame koolidest 
kogukonnatöö keskused ümbruskonna elanikele.  
▪ Toetame koolivormide rakendamist koolides, kes 



 

 

tegevuse rahastamise 
▪ toetame vabahariduse andmist Tartu 
Rahvaülikoolis ja TÜ väärikate ülikoolis 
 

võimalusi noortele linna asjades kaasa rääkimiseks. 
Toetame Tartu Noortevolikogu tegevust. 
 ▪ Edendame riigikaitseõpet gümnaasiumides. 
 ▪ Toetame tudengeid eluaseme leidmisel. 
 ▪ Jätkame koolide remontimist. 
 ▪ Populariseerime gümnaasiuminoorte hulgas 
võimalust õppida kõrgkoolis ja 
kutsehariduskeskuses valikaineid. 
 ▪ Toetame suviti noorte töölkäimist ning 
suurendame oluliselt malevakohtade ja suvelaagrite 
kohtade arvu. 
 

▪ Toetame rahvusvahelise lasteaia ja kooli tegevust. 
▪ Toetame koolides tänapäevase õppemetoodika 
kasutuselevõttu ja väärtuspõhise õpetamise 
arendamist. 
▪ Toetame traditsiooniks kujunenud õppesuundade 
säilitamist ja uute suundade arendamist uutes 
gümnaasiumides. Toetame riigigümnaasiumi teket, 
mis valmistaks venekeelseid põhikoole lõpetavaid 
noori ette jätkama õpinguid Tartu kõrgkoolides ning 
pakuks süvendatud teadmisi slaavi rahvaste keele ja 
kultuuri alal. 
▪ Täiustame põhikoolides õpiabi ja õppenõustamise 
süsteemi ning võtame vajadusel koolidesse tööle 
abiõpetajad. 
▪ Loome lastevanematele koolitus- ja tugisüsteemi 
laste õpetamiseks ja kasvatamiseks ning nende 
haridusvalikute suunamiseks. 
▪ Väärtustame klassijuhataja tööd, makstes selle töö 
eest lisatasu. 
▪ Suurendame hoolekogude kui lastevanemate 
esinduse üksuste rolli koolielu korraldamisel. 
▪ Toetame laste huviharidust ja ehitame valmis 
noortekeskus. 
▪ Maksame igale kooliõpilasele (kuni kesk- või 
kutsehariduse omandamiseni) kooliaasta alguse 
puhul stardiraha 50 eurot. 
▪ Rajame kõigi koolide juurde jalgrattaparklad. 
▪ Koostöös riigiga tagame tasuta koolitoidu 
gümnaasiumi lõpuni. 
▪ Pöörame tähelepanu võimlate ja riietusruumide 
remondile. 
▪ Rajame põhikoolidesse heal tasemel 
tööõpetusklassid. 
▪ Nüüdisajastame kõigis koolides keemia, füüsika ja 
loodusainete kabinetid. 
▪ Toetame rahvusvahelise lasteaia ja kooli tegevust. 
 

toitumise programme koolides ja lasteaedades. 
▪ Suurendame laste hoolekandeteenuste mahtusid. 
▪ Loome koolide juurde kogukondliku huvitegevuse 
keskused. 
▪ Algatame ühiselamufondi, et aidata Tartusse 
elama tulnud tudengeid majutusprobleemidega. 
▪ Loome tingimusi koostööks Tartu teadusasutuste 
ja ettevõtete vahel. 
 
 

seda ise soovivad.  
▪ Teeme koolimajad korda 
▪ Tagame õpilastele tasuta õppematerjalid  
▪ Toetame õpikeskkonna parandamist ja 
õppekavade kaasajastamist Tartu 
Kutsehariduskeskuses.  
▪ Soodustame KHK õppurite osalemist 
rahvusvahelistes projektides ja kutsemeisterlikkuse 
konkurssidel.  
▪ Aitame luua ettevõtjaid ning kutsehariduskeskust 
ühendavat Kutsehariduse Koda 
▪ Toetame üliõpilasküla, ülikoolide infrastruktuuri 
renoveerimist ning üliõpilasorganisatsioonide 
osalemist Tartu elus.  
▪ Kasutame ära ülikoolide potentsiaali ja kaasame 
teadlasi poliitikate väljakujundamisse ja linnaruumi 
planeerimisse. 
▪ Toetame ülikoolide rahvusvaheliste suveülikoolide 
korraldamist.  
▪ Alustame pilootprojekti digitaalse õpikeskkonna 
loomiseks  

Kultuur ▪ toetame ERMi Raadil 
▪ kavandame Raadile vanatehnika muuseumi ja 
filmipaviljoni 
▪ renoveerime Raadil ratsarügemendi hooned 
▪ toetame “vaba lava” põhimõttel toimiva 

▪ Alustame Tartu vaimu edendavate 
kodanikualgatuste toetamist.  
▪ Rajame Professorite Allee nimeliste pinkide 
paigaldamisega Toomemäele. 
 

 ▪ Toetame piirkondade kultuuriseltse ja 
linnaosapäevade korraldamist. 
▪ Vaatame üle kultuuri rahastussüsteemi, eraldame 
projekti- ja tegevustoetused ja anname võimaluse 
esitada kultuuriprojekte ja -ideid mitmel korral 

▪  Jäädvustame Tartu rahu sõlmimise paiga senisest 
monumentaalsemalt. 
▪ Algatame Tartu kultuurielu koordineerimiseks 
terviklikult toimiva üksuse.  
▪ Suurendame kultuuriprojektide toetusi linna 

▪ Lahendame linnaraamatukogu ruumiprobleemid ja 
laiendame haruraamatukogude tegevust, 
lihtsustame digitaalset ligipääsu raamatukogudes 
leiduvatele materjalidele.  
▪ Muudame kultuuriprojektide rahastamise 

▪ Rajame Tartusse linna kultuurimaja.  
▪ Toetame linnaosades koolihoonete baasil 
kogukonna kultuurikeskuse väljaarendamist.  
▪ Taastame Tartu laululava rolli Tartu kultuurielus ja 
vaba aja veetmisel.  



 

 

alternatiivkultuurikeskuse loomist 
▪ jätkame vähemusrahvuste kultuuriseltside 
toetamist 
▪ viime Tartu UNESCO loovlinnade võrgustikku 
▪ viime lõpuni Pauluse kiriku restaureerimistööd 
▪ toetame Vanemuise teatri väikese maja täielikku 
renoveerimist 
▪ suurendame koostööd linna-, riigi- ja 
eramuuseumite vahel 
▪ koondame Tartu kultuuriturunduse Festivalide 
Arenduskeskuse alla 
▪ jätkame traditsiooniliste suurürituste toetamist 
▪ viime Tartu I Muusikakooli uutesse ajakohastesse 
ruumidesse 
▪ muudame väikeprojektide ja -festivalide toetamise 
aastaringseks 
▪ suurprojektide toetamisel tagame pikaajalised 
lepingud 
▪ toetame konverentsiturismi ja toidukultuuri 
arendavaid tegevusi 
▪ tagame linna külalistele hästi toimivad 
infosüsteemid 
▪ teeme ülikoolidega koostööd uue moodsa 
üliõpilasmaja ehitamiseks 
▪ toetame tudengitele ja tudengite poolt korraldatud 
üritusi 
 

aastas. Loome eraldi toetuse Euroopa projektide 
kaasrahastamiseks. 
▪ Leiame kohad kunsti eksponeerimiseks tänavatel, 
parkides ja väljakutel. 
▪ Kutsume kesklinnas ellu vabalava, kus on võimalik 
esineda kõigil huvilistel. 
▪ Laiendame linnamuuseumi. 
▪Turundame kõiki Tartu muuseume koos ning teeme 
muuseumid koolide partneriteks. 
▪ Rajame kultuurikilomeetri kesklinnast Raadile Eesti 
Rahva Muuseumi juurde; anname 
kultuurikilomeetrile sisu Raadi loomelinnaku 
rajamise abil. 
▪ Toetame linna seltsimaja ehitamist või soetamist, 
et seal saaks tegutseda koorid, tantsuringid, 
harrastusteatri trupid ning teised kultuuriga 
tegelevad kodanikuühendused. 
▪ Toetame uute teatritruppide tegevust ja leiame 
neile juurde nii proovi- kui ka esinemiskohti. 
▪ Leiame linnaruumis kohad uutele 
kuulutustulpadele. 
▪ Toetame rahvusvähemuste seltside ja ühenduste 
tegevust. 
▪ Toetame Kultuuritehase loomist linna poolt tasuta 
kasutusse antava kinnisvaraga ning remondiks 
vajaliku omaosalusega; tugineme maksimaalselt 
vabaühenduste senistele initsiatiividele. 

tegevuskuludest 1,2%-ni  
▪ Kaasame kultuuripoliitika tegemisse kõiki 
huvigruppe; kutsume kokku Tartu kultuuri ja kunstide 
foorumi. 
▪ Käivitame kultuurielu elavdamise programmi. 
▪ Alustame koostööd Tartu linna ja Tartu Ülikoolile 
kuulva Sõbra maja vahel. 
▪ Toetame Maarja kiriku välisilme taastamist ning 
kontserdisaalina väljaehitamist. 
 
 

paindlikumaks: väikeprojektidele kvartaalsed 
taotlusvoorud,  suurprojektidele kolmeaastane 
rahastamisgarantii iga-aastaste väljamaksetega, 
kultuuritehastele pikaajaline baasrahastus.  
 

▪ Vaatame läbi kultuuri rahastamise poliitika ning 
kehtestame ühtsed ja läbipaistvad rahastamise 
põhimõtted.  
▪ Toetame rahvuskultuuriseltside ja 
huvialaühenduste tegevust.  
▪ Kaasame muuseumid ja arhiivid koolide õppetöö 
teenistusse.  
▪ Toetame Loomemajanduskeskuse tegevust.  
▪ Aitame kaasa vanatehnika külastuskeskuse 
rajamisele Raadil.  
▪ Tihendame kultuurisidemeid sõpruslinnadega.  
▪ Toetame noorte tartlaste osavõttu 
kõrgetasemelistest konkurssidest.  
▪ Teeme koostööd kultuuriasutuste soodushindade 
kehtestamiseks esmajoones paljulapseliste perede 
liikmetele, asenduskodude lastele, pensionäridele, 
õpetajatele. 
 

Sport, tervisesport ▪ loome Tartusse koos Eesti Olümpiakomiteega 
Spordiakadeemia noorsportlaste arengu toetamiseks 
▪ koostöös erasektoriga arendame välja Sepa 
jalgpallikompleksi ja renoveerime Annemõisa 
staadioni 
▪ ehitame välja katkematu terviseraja Kvissentalist 
Ihastesse 
▪ terviseradade ja parkide juurde paigaldame 
välitrenažöörid koos treenimisjuhistega 
▪ Tartu Seikluspargi juurde rajame koostöös 
erasektoriga ekstreemspordipargi koos halliga 
▪ otsime võimalusi täiendava jäähalli rajamiseks 
Tartusse 
▪ koostöös erasektoriga ehitame Tähtvere 
spordiparki ja Anne kanali äärde uued pesemis- ja 

▪ Arendame Sepa tn koos erasektoriga välja Lõuna-
Eesti esimese jalgpallihalli. 
 ▪ Lõpetame SAK Tartu Spordibaasi väljaehitamise 
ja kujundame selle piirkondlikuks spordikeskuseks; 
paigaldame Emajõele silla, mis ühendaks kahel pool 
jõge asuvat Tähtvere spordikompleksi ja SAK Tartu 
Spordibaasi. 
 ▪ Toetame ratsaspordi kättesaadavust Raadi 
linnaosas. 
▪ Toetame erasektori algatust rajada Tartu 
Seikluspargi juurde ekstreemspordihall. 
 

 ▪ Toetame koolides terviseedendusprogramme ning 
koolisporti. 
▪ Teeme korda avalikud spordiplatsid ja terviserajad 
ning loome juurde erinevate spordialadega 
tegelemiseks võimalusi. 
▪ Rajame juurde harjutusväljakuid pallimängude ja  
kergejõustikuga tegelemiseks. 
▪ Rannavõrkpalli ja rannajalgpalli harrastamiseks 
toetame liivaväljakuga rannahalli ehitamist. 
▪ Teeme korda Tartu ujumiskohad ning rajame 
randadesse riietuskabiinid ja tualetid. 
▪ Viime lõpule Tamme staadioni uuendamise ning 
toetame Tartu Ülikooli staadioni renoveerimisel. 
▪ Vaatame üle Tartus esindusvõistkondade 
toetamise süsteemi ning toetame senisest enam 

▪  Eraldame osa noortespordi rahast otse koolidele. 
▪ Tõstame sportlaste pearaha oma ala 5 parema 
hulgas olijatele kahekordseks. 
▪ Võimaldame võistlustel Tartu linna esindavatele 
sportlastele üks kord nädalas tasuta ujulat ja 
jõusaali. 
▪ Suurendame preemiafondi silmapaistvate sportlike 
saavutuste tunnustamisel. 
▪ Käivitame Tartus tervisebusssid, mis viivad 
soovijaid kord nädalas suusatama, jooksma, 
rahvaspordiüritustele. 
▪ Tagame koos spordistipendiumiga sportlastele 
haigekassa kindlustuse. 
▪ Moodustame Tartus spordinõukogu. 
▪ Otsime võimalusi Tartusse jäähoki- ja 

▪ Ehitame välja tervisespordi ja vaba aja veetmise 
võrgustiku Emajõe ääres, sh sobiva pinnakattega 
jooksurajad, joogikraanid ja piknikualad. Loome 
Emajõele reaalselt kasutavad ujumisrajad. 
 

▪ Viime läbi spordiorganisatsioonide rahastamise 
analüüsi läbipaistva ja ühetaolise rahastamise 
kindlustamiseks.  
▪ Väärtustame treenerite tööd ja kvalifikatsiooni. 
▪ Loome kultuurkapitali juurde Treenerite Kullafondi.  
▪ Analüüsime SA Tartu Sport, SA Tähtvere 
Puhkepark ja OÜ Aura Veekeskus tegevust ning 
ühendame need vajadusel üheks asutuseks.  
▪ Korrastame valgustatud terviserajad ning rajame 
uusi.  
▪ Toetame korteriühistuid ja koole kõigile avatud 
vabaõhuliuväljade rajamisel.  
▪ Toetame pallimängudes ka linna 
esindusnaiskondade loomist.  
▪ Korrastame koolistaadionid ja Sepa staadioni.  



 

 

riietumisvõimalustega abihooned. 
 

edukaid sportlasi. 
▪ Jätkame Tartuga seotud spordisündmuste ja-
ürituste toetamist. 
▪ Toetame invasporti ja puuetega inimeste pääsu 
spordiüritustele. 
 

iluuisutamishalli rajamiseks. 
▪ Loome sporditreenerite tänapäevase 
palgasüsteemi. 
▪ Seame eesmärgiks, et igal linnaosal oleks 
kaasaegne mänguväljak koos ministaadioniga. 
▪ Tagame kergliiklusteede regulaarse puhastamise, 
et oleks tagatud turvaline suusa- ja rulluisuspordi 
harrastamine. 
 

▪ Jätkame lihtsate asjaarmastajatele mõeldud 
pallimänguplatside loomist linnas.  
▪ Toetame lasteaedu ja korteriühistuid laste mängu- 
ja spordiväljakute rajamisel ning korrastamisel.  
▪ Asutame koostöös Eesti Olümpiakomiteega 
Tartusse spordiakadeemia 
▪ Kindlustame igale Tartu koolilapsele võimaluse 
tasuta osaleda ühe huviala või spordiringi töös. 

Pered ja lapsed ▪ jätkame koostöös erasektoriga lasteaiakohtade 
loomist ning kaasajastame lasteaedade 
mänguväljakud 
▪ Kasutame noortekeskuste töö korraldamiseks 
senisest enam linnas olemasolevat taristut. 
▪ Anname pensionäride ühendusele „Kodukotus“ 
oma kodu. 
 

▪ Tagame igale lapsele lasteaiakoha või 
lastehoiuvõimaluse; loome 500 uut lastehoiukohta. 
 ▪ Aitame paljulapselisi peresid eluasemelaenu 
intressi tasumisel.  
▪ Alates kolmandast lapsest kaotame lasteaias 
toidutasu. 
 ▪ Maksame igale 1. klassi minevale lapsele 
aabitsatoetust. 
 ▪ Teeme igale lapsele võimalikuks osaleda 
vähemalt ühes huviringis või spordiklubis tasuta. 
 ▪ Edendame laste tervisekasvatust, vähendame 
alkoholi kättesaadavust alaealistele. 
 

▪ Väikese sissetulekuga  3+ lapsega perele linna 
poolt täiendav peretoetus 
▪ Väikese sissetulekuga  3+ lapsega peredele tasuta 
bussisõit linnaliinidel 
▪ Üksikvanemale linna poolt täiendav peretoetus, kui 
teise vanema poolt makstav elatis on väiksem, kui 
toitjakaotuspension 
▪ Muukeelsele lapsele koht eestikeelses lasteaias ja 
koolis 
▪ Abortide ennetamine perede ja üksikemade 
tõhusama nõustamisega 
 

▪ Teeme lasteaiad korda. 
▪ Loome juurde lasteaiakohti. 
▪ Toetame eralasteaedade ja hoiukohtade juurde 
loomist ning nende tegevust. 
▪ Linn peab maksma võrdselt pearaha kõigile 
lastele. 
▪ Tagame kõigile eelkooliealistele lastele linna 
lasteaia, eralasteaia või kooli juures tegutsevas 
eelkooli rühmas tasuta alushariduse andmise. 
▪ Vähendame lasteaias toidupäeva maksumust. 
▪ Tagame lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate 
palgatõusu. 
 

 ▪ Linn tagab lasteaiakohad kõigile soovijatele nende 
kodu või töökoha lähistel: . loome uusi lasteaiakohti, 
kompenseerime ka munitsipaal- ning erahoidude 
hinnavahed. Õed-vennad peavad saama käia 
samas lasteaias.  
 

▪ Võtame eesmärgiks, et kõikidel Tartu lastel oleks 
sõime- või lasteaiakoht ning lapsed saaksid 
võimaluse käia lasteaias kodu lähedal.  
▪ Ehitame uued lasteaed-algkoolid Raadi ja Ihaste 
piirkonda, rajame juba olemasolevate lasteaedade 
juurde moodulrühmad.  
▪ Tagame öörühmade olemasolu suuremates 
lasteaedades, loome lasteaia, mis avab hommikul 
varem uksed ja sulgeb hiljem.  
▪ Tõstame lasteaednike palka.  
▪ Tagame lasteaedades lastepsühholoogide ja 
logopeedide toe ja tasuta õppematerjalid.  
▪ Kindlustame õpikeskkonna turvalisuse 
lasteaedades.  
▪ Jätkame vähemkindlustatud perede toetamist 
kohatasude maksmisel.  
▪ Viime kõigi lasteaedade hooned ja mänguväljakud 
vastavusse kaasaegsete tervishoiu- ja 
tuleohutusnõuetega.  
▪ Tagame igale lapsele võimaluse käia vähemalt 
ühes huvialaringis tasuta. Toetame paljulapselisi 
peresid laste kohatasude maksmisel.  
▪ Viime koostöös riigiga läbi huviõpetajate ja 
treenerite palga ja positsiooni võrdsustamise 
õpetajate omaga.  
▪ Töötame välja konkurssidel kõrgeid kohti saanud 
huvikoolide ja nende õpilaste-õpetajate 
tunnustamise ja toetamise tingimused  
▪ Ehitame Anne noortekeskuse uue maja ja rajame 
suurematesse linnaosadesse noortekeskused, 
kujundame Lille Maja ja Tartu Loodusmaja baasil 
„noortekvartali“.  
▪ Tunnustame ja toetame noorte 



 

 

omaalgatusprojekte.  
▪ Kaasame enam multikeelseid noori 
noorteüritustele ja malevatesse-laagritesse, 
tõhustame info edastamist nende emakeeles.  
▪ Loome Anne Noortekeskuses võimalused 
erivajadustega noortele huvitegevuses 
osalemiseks.  
▪ Toetame korteriühistuid ja mittetulundusühinguid 
laste mänguväljakute loomisel ja korrashoiul.  
▪ Otsime võimalusi kasutada tühjalt seisnud 
hooneid noorte vaba aja veetmise võimaluste 
avardamiseks (sise-skatehall, graffitikeskus jmt).  
▪ Kindlustame kõigile seda soovivatele Tartu 
õpilastele võimaluse osaleda koolivaheajal 
õpilasmalevas, linnalaagris ning huvialalaagris.  
▪ Aitame kaasa Tartu noorte riigikaitseliste laagrite 
korraldamisele.  
▪ Arendame narkoennetustööd, analüüsime e-
sigarettide ja energiajookide mõju ning vajadusel 
piirame nende reklaami ja kättesaadavust 
alaealistele. 

Sotsiaal ▪ Suurendame omastehooldajate toetust ning 
väärtustame senisest enam vabatahtlike tööd eakate 
ja puuetega isikute koduhooldusel. 
 

▪ Suurendame puudega inimese isikliku hooldaja 
tunnitasu ning omastehooldaja toetust. Vähendame 
bürokraatiat toetuste kättesaamisel.  
▪ Suurendame toetust puudega last hooldavale 
lapsevanemale. 
 ▪ Ehitame Jaamamõisa aktiviseerimis- ja 
rehabilitatsioonikeskuse. 
 ▪ Toetame erivajadusega inimeste töökohtade 
loomise projekte. 
 ▪ Arendame raske ja keskmise puudega noorte 
kogukonnas elamise teenust. Osaleme Maarja 
Päikesekodu programmis. 
 ▪ Pakume eakate päevakeskusetele rohkem tuge 
tervishoiu ja hoolekande osas. 
 ▪ Loome paremad tingimused Tartu pensionäride 
huvitegevusele, toetame ühendust “Kodukotus” oma 
koduga. 
 ▪ Parandame ühiskondlike hoonete ligipääsetavust 
puuetega inimestele. 
 ▪ Tõstame linnakodaniku hooldusravi rahastamise 
mahtu. 

▪ Tasuta bussisõit linnaliinidel pensionäridele 
▪ Matusetoetus 200 eurot  
▪ Supermarketites “parim enne möödas” toit 
Toidupanka  
▪ Me ei majuta pagulasi sotsiaalkorteritesse, hoiame 
need oma puudustkannatavatele inimestele 
 

▪ Rajame Tartusse eakate päevahoiu, mis pakub 
võimaluse eaka pereliikme päevaseks hoiuks ja 
huvitegevuseks, võimaldades seni eaka hooldamise 
tõttu kodus olnud pereliikmel tööle minna. 
▪ Arendame tugiisikuteenuse tööotsijale, sõltlasele ja 
probleemsele noorele. 
▪ Muudame juriidilise, võla- ja kriisinõustamise 
hädasolijale kättesaadavaks. 
▪ Nõustamis- ja tugiteenused toimetulekuraskustes 
emadele. 
▪ Üksi elavatele eakatele ja puudega inimestele 
tagame koduhoolduse. 
▪ Puudega inimeste paremaks toimetulekuks 
suurendame isikliku abistaja teenuse mahtu ning 
korraldame invatranspordi kättesaadavuse. 
▪ Aitame tööotsijal saada koolitust ning leida töö. 
▪ Toetame omastehooldajate väljaõpet. 
▪ Tartlase paremaks abistamiseks suurendame 
sotsiaaltöötajate arvu ning parandame nende 
töötingimusi. 
 

▪ Koostame sotsiaalteenuste uuendamise 
tegevuskava. 
▪ Kindlustame õnnetusse sattunud peredele linna 
poolt ajutise eluruumi ning pakume tasuta 
nõustamist. 
▪ Rajame Tartusse uue munitsipaalpansionaadi. 
 

▪ Erivajadustega inimestele tuleb tagada ligipääs 
avalikesse hoonetesse ning liikumisvabadus 
avalikel teedel, ühistranspordi ja invataksode 
kasutamine.  
▪ Parandame sotsiaal- ja tugiteenuste 
kättesaadavust koolides ja lasteaedades. Muudame 
huvitegevuses osalemise võimalikuks ka 
vähekindlustatud peredest pärit lastele.  
 

▪ Alustame munitsipaalelamute ehitust 
▪ Loome tugisüsteemid inimestele, kellel on 
probleeme kodulaenude võlgnevustega 
▪ Käivitame töö- ja kontaktmessi 
▪ Töötame välja motivatsioonipaketi hooldekodu 
töötajatele, tõstame sotsiaaltöötajate palkasid 
▪ Kindlustame igale lapsele lasteaia, sõime- või 
hoiukoha, kaasates erasektori.  
▪ Maksame ranitsatoetust suurperedest ja 
vähekindlustatud peredest pärit lastele.  
▪ Tagame tasuta sooja koolilõuna igale põhi- ja 
kutsekooli õpilasele.  
▪ Arendame kodu- ja kodulähedast hoolekannet.  
▪ Algatame vabatahtlikkusel põhineva „Hea naabri 
projekti” vanurite ja puudega inimeste jaoks.  
▪ Toetame Väärikate Ülikooli tööd.  
▪ Taastame koostöös riigiga matusetoetuse.  
 



 

 

 ▪ Tõstame linna ühekordsete toetuste ülempiiri. 
 ▪ Jätkame korterelamute soojustamise toetamist, 
tagame nii eesti- kui ka venekeelse info 
kättesaadavuse hoonete soojustamise teemal. 
 ▪ Aitame kaasa erivajadustega inimestele sobivate 
töökohtade loomisel. 
▪ Toetame osakusüsteemi põhise seeniorpansionadi 
väljaarendamist. 
▪ Alustame munitsipaalelamute ehitamist. 
 

Tervis, meditsiin ▪ ehitame 100 km uusi kõnni- ja jalgrattateid  
▪ alustame programmiga Terve Tartu edendamaks 
liikumist ja tervislikku eluviisi 
▪ toetame meditsiiniteenuste uuenduslikkust ning 
kättesaadavust 
▪ jätkame tartlaste eest hooldusravi ja 
hospiitsteenuse omaosaluse tasumist 
▪ toetame geenitestidel põhineva ennetava meditsiini 
arengut 
 

 ▪ Keelame kange alkoholi välireklaami 
▪ Keelame seksuaalset lodevust, homoseksuaalsust 
ja multikultuuri propageeriva reklaami 
 

   ▪ Toetame perearstide ja pereõdede bürokraatia 
vähendamist  
▪ Kaalume võimalusi luua Annelinna tervisekeskus 
nii perearstidele kui hambaarstidele mõeldud 
ruumidega.  
▪ Toetame Maarjamõisa haiglakompleksi teise järgu 
ehitust ja sisustamist.  
▪ Kompenseerime linna laste visiiditasud EMO -s.  
▪ Kindlustame, et igat vastsündinut külastab kodus 
perearst või -õde.  
▪ Toetame laste ja eakate iga-aastast 
tervisekontrolli ja hammaste kontrolli.  
▪ Jätkame noorsportlaste iga-aastase 
tervisekontrolli toetamist.  
▪ Tagame Tšernobõli veteranidele kord aastas linna 
kulul arstliku kontrolli.  
▪ Arendame linna koostööd TÜ Kliinikumi ja teiste 
tervishoiuasutustega.  
▪ Tagame igas koolis meditsiinitöötaja olemasolu.  
▪ Jätkame tervisepropagandaürituste korraldamist 
ning toetamist.  
▪ Võtame erilise kontrolli alla meetmed noorte 
sõltuvusainetest eemalehoidmiseks.  
▪ Toetame kodanikualgatust skautide ja gaidide 
meditsiinialaste algteadmiste tõstmisel. 
 

Valitsemine ▪ Asjaajamine olgu võimalikult paberivaba ja kiire. 
▪ Teeme dokumentide menetlusprotsessi hetkeseisu 
kõikidele osapooltele internetis jälgitavaks. 
▪ Loome tagasisidesüsteemi linna poolt pakutavate 
teenuste kvaliteedi hindamiseks. 

▪ Teeme linnaga asjaajamise lihtsamaks, 
dokumentide menetlemise osapooltele jälgitavaks. 
▪ Jälgime, et detailplaneeringute menetlemisel 
peetakse kinni tähtaegadest. 
▪ Vähendame linna valitsemiskulusid. 

 ▪ Arendame koostööd teiste linnade ja valdadega 
ühistranspordi, koolivõrgu, sotsiaalteenuste ning 
turismi valdkonnas. 
▪ Jätkame rahvusvaheliste suhete arendamist Põhja-
Läti ja Riiaga, Venemaal Peterburi ja Pihkvaga ning 

  ▪ Konstruktiivne diskussioon valitsusega kõigis linna 
puudutavates küsimustes.  
▪ Tartu linna tugevam koostöö ümberkaudsete 
valdadega, ühised arenguprojektid 
▪ Regulaarsed Tartu linna ja naaberomavalitsuste 



 

 

▪ Rakendame linnavolikogus elektroonilise 
hääletussüsteemi, et valijal oleks ülevaade oma 
esindaja otsustest ning seisukohtadest. 
▪ Muudame linnaga suhtlemise mugavamaks, luues 
uusi arvuti- ja nutitelefoni lahendusi. 
▪ Juurutame „ühe akna teeninduse“ põhimõtet  
▪ Aitame kaasa, et linnaosaseltsid muutuksid 
tugevamaks. 
▪ Toetame Tartu Noortevolikogu tegevust. 
 

▪ Kaasame linnajuhtimisse kodanikuühendusi ja 
asumiseltse. 
 

Skandinaaviamaadega. 
▪ Toome linna juhtimisse senisest enam koostööd ja 
erinevaid huvigruppe arvestavat poliitikat. 
▪ Loome uued ja nüüdisaegsed võimalused elanike, 
kodanikuühenduste ja ettevõtjate kaasamiseks 
linnale oluliste küsimuste aruteludesse. 
▪ Linnaeelarve koostamisel rakendame kaasava 
eelarve printsiipi. 
▪ Toetame linnaosade seltse ning kaasame nende 
esindajad linnaosa puudutavate otsuste 
langetamisse. 
▪ Toetame kodanikuühendusi, kes osutavad 
linnakodanikele vajalikke haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalteenuseid ning aitavad arendada kogukonna 
sidusust. 
▪ Tagame selge ja kõigile üheselt mõistetava 
asjaajamise planeerimisel, ehituslubade 
väljastamisel, samuti tegevus- ja kauplemislubade 
väljastamisel ning järelevalvel. 
 

juhtide töökohtumised.  
▪ Plaanis Tartu linna ja ümbruskonna valdade 
ühinemine  
▪ Tartu rahvusvaheliste ühendusteede arendamine 
▪ Koostöö Tartut ümbritsevate omavalitsustega 
eelkõige linna-äärsete uuselamurajoonide 
rajamisel, infrastruktuuride loomisel ja 
renoveerimisel, puhkealade arendamisel ning 
ühistranspordi korraldamisel 
▪ Loome osalusdemokraatia toimimiseks vajaliku 
keskkonna.  
▪ Tõhustame linnavolikogu tööd ning tihendame 
tema töögraafikut.  
▪ Kaasame linna elu kujundamisse erinevate 
esindusorganite kaudu kõik aktiivsed tartlased.  
▪ Viljeleme vahetu demokraatia võimalusi 
▪ Tõhustame oluliselt lasteasutuste hoolekogude 
tööd  
▪ Toetame huvigruppide ning mittetulundusühingute 
ümarlaudade loomist. 
▪ Peame vajalikuks tugevdada linnaosade 
identiteeti kogukondliku tegevuse kaudu.  
▪ Viime Tartu linna aukodanike valimise Tartu 
Aukodanike Kogu pädevusse.  
▪ Viime sisse teenetemärgi „Tartu Raudvara“.  
▪ Linnavalitsusse saavad kuuluda vaid 
kõrgharidusega inimesed.  
▪ Koostame Tartu arengustrateegia 2050 ja 
valdkondlikud tegevuskavad.  
▪ Analüüsime valdkondlikke rahastamissüsteeme 
ning viime sisse vajalikud muudatused.  
▪ Viime läbi linnavalitsuse juhtimisstruktuuri reformi. 
▪ Seame linnavalitsuse ülesandeks soodsate 
lepingutingimuste saavutamise hangetel. 
▪ Tagame linna teenuste kohta teabe 
kättesaadavuse ja läbipaistvuse. 
▪ Kaalume munitsipaalomandisse kuuluva teede- ja 
üldehitusfirma loomist.  
▪ Muudame linnaplaneerimise protsessi 
läbipaistvaks ja kõigile võrdsetel alustel toimivaks.  
▪ Jätkame koostööd sõpruslinnadega ja rakendame 
saadud kogemused optimaalsel viisil. 



 

 

▪ Loome linna kodanikuportaali ja ühendame 
üleriiklikuga.  
▪ Arendame e- ja m-teenuseid. 

Planeerimine, 
linnaruum 

▪ Korrastame Tartu linna piires Emajõe kallasraja. 
▪ Algatame programmi „Emajõgi elavaks!“ toetamaks 
jõega seotud ettevõtlust ja projekte. 
▪ Korrastame Pirogovi platsi ning teised linna 
pargialad. 
▪ Avame igal aastal vähemalt ühe uue 
mänguväljaku.  
▪ Katame Tartu kesklinna tasuta turvalise WIFI 
võrguga. 
▪ Rikastame linnaruumi igal aastal 100 uue 
istepingiga. ▪ Jätkame kampaaniaga „Istuta oma 
puu!“. 
 

▪ Rajame igal aastal 500 meetri ulatuses Emajõe 
promenaadi, toetame Emajõe äärset ettevõtlust ning 
veesõidukite tankla rajamist. 
▪ Toetame Annelinna haljasaladele laste 
mänguväljakute rajamist. 
 ▪ Aitame Annelinna kortermajade elanikel leida 
lahendusi parkimisprobleemide leevendamiseks. 
▪ Toetame miljööväärtuslike rajatiste renoveerimist. 

▪ Avaturg peab jääma samale kohale 
▪ Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise 
ja kodutute loomade majutamise üle 
 

▪ Ühendame vanalinna ning uue linnakeskuse Turu 
tänava ja Emajõe vahel. 
▪ Leiame Riia – Turu ristmikul lahenduse sujuvaks 
autoliikluseks, mis samas tagaks jalakäijaile vaba 
liikumise kesklinna eri osade vahel. 
▪ Leiame lahendused Laia ja Kroonuaia tänava 
piirkonna elavdamiseks. 
▪ Kaalume nn riigimaja projekti, et koondada 
riigiasutuste esindused kesklinna. 
▪ Soodustame korterite ja elamute ehitust kesklinnas 
ning selle lähipiirkonnas. 
▪ Korrastame kesklinna väljakud ja platsid. 
▪ Korrastame Emajõe kallasrajad ja rajame juurde 
paadisildu. 
▪ Anname linnaosa seltsidele tegevus- ja 
projektitoetust. 
▪ Viime sisse talgutoetuse heakorratöödeks. 
▪ Kokkuleppel koolidega võtame koolide ruumid, 
võimla ja staadionid kasutusele asumi 
huvitegevuseks ja sportimiseks. 
▪ Rajame igasse linnaosasse 
sotsiaalhoolekandekeskuse. 
▪ Igas linnaosas peab olema haruraamatukogu. 
▪ Linnale kuuluvate kaupluste pindade ja teiste 
ruumide välja rentimisel arvestame eelkõige 
linnaosa elanike vajadustega. 
▪ Leiame Annelinnas juba lähiajal lahendused 
parkimise paremaks korraldamiseks, lastele 
mänguväljakute rajamiseks ja jalgteede 
uuendamiseks. 
▪ Otsime jõuliselt lahendusi avalikku ruumi 
risustavate, hooletutele eraomanikele kuuluvate 
räämas tondilosside kordategemiseks ning toetame 
võimalusel ka sellekohaseid eraalgatusi ning aitame 
vahendada läbirääkimisi omanike ja teiste 
huvigruppide vahel. 
▪ Võtame linna kanda kõnniteede talvisehoolduse 
ning vähendame seeläbi majaomanike ja 
korteriühistute kohustusi. Sellega tagame 

▪ Toetame Tartu uue kunstihoone ja 
linnaraamatukogu rajamist Tartu kesklinna, Poe 
tänava krundile. 
▪ Ühendame Ravila kvartali, Maaülikooli campuse 
ning kesklinna jalgrattateedega. 
▪ Ehitame lõpuni jalgrattateed ja rajame kesklinna 
jalgrattajaama. 
▪ Pöörame senisest suuremat tähelepanu 
kõnniteede korrastamisele. 
▪ Tagame kruusakattega tänavatele tolmuvaba 
katte. 
▪ Seisame selle eest, et linn korraldaks talvekuudel 
kõnniteede libedustõrjet. 
▪ Rajame Annelinna juurde valvega parklaid. 
▪ Otsime võimalusi jõelaevanduse edendamiseks ja 
Emajõe kallaste aktiivsemaks kasutamiseks. 
▪ Arendame bussiühendust otse linnaosade vahel, 
kaalume võimalust varustada kõik 
bussiootepaviljonid elektrooniliste infotabloodega 

 ▪ Algatame laialdase arutelu Tartu linna 
planeerimise sõlmprobleemide üle.  
▪ Muudame linna planeerimise avatuks ning 
läbipaistvaks.  
▪ Muudame linnaplaneerimisprotsessi, et mitte 
võimaldada iga üksiku detailplaneeringuga 
üldplaneeringu muutmist.  
▪ Kaasame õppejõude ja tudengeid linna kaunimaks 
muutmise protsessi, korraldame konkursi 
üliõpilastele linnamööbli, skulptuuride, 
purskkaevude projekteerimiseks ja loomiseks.  
▪ Koostame Tartu parkide ja rohealade 
teemaplaneeringu.  
▪ Arvestame tänavate ja jalakäiguteede loomisel 
ning renoveerimisel senisest rohkem jalakäijatega, 
toome linnapilti pinke ja puhkesaarekesi.  
▪ Käivitame koostöös naaberomavalitsustega 
vastastikku kasuliku programmi tervisespordi-,  
matka- ja loodusõpperadade ning puhkepiirkondade 
loomiseks.  
▪ Tõhustame korrakaitsjate, päästetöötajate ja 
linnaplaneerijate koostööd.  
▪ Peame õigeks avaturu säilimist olemasoleval 
kohal.  
▪ Esitame ülelinnalisele arutelule amortiseeruva 
Kaarsilla saatuse küsimuse.  
▪ Järgime linna planeerimisel linnaosade omapära 
ja traditsioone.  
▪ Peame vajalikuks jõe haldamise delegeerimist 
Tartu linna piires keskkonna- ja majandus- ning 
kommunikatsiooniministeeriumilt Tartu linnale.  
▪ Jätkame väikesadamate, paadisildade, 
randumiskohtade, slippide ja paatide hoiukohtade 
rajamist, viime vastava huvi ilmnemisel koostöös 
erasektoriga läbi ujuvmajade pilootprojekti.  
▪ Toetame ettevõtmisi, mis suurendaksid Emajõe 
rolli Tartu linnapildis.  
▪ Toome Emajõele jõetrammid ja jõetaksod.  
▪ Arendame linna ulatuses Emajõe kaldaalal välja 



 

 

jalakäijatele ja jalgratturitele parema ning 
turvalisema liiklemise. 
▪ Aitame nõustamisega korteriühistuid ja 
majaomanikke hoonete renoveerimisel ja 
soojustamisel. 
▪ Jätkame korteriühistute toetamist kõnniteede, 
kvartalisiseste teed ja parklate korrastamisel, tehes 
seda suuremas mahus. 
▪ Rajame parkidesse uued piknikukohad, 
mänguväljakud ja spordiga tegelemise võimalused. 
▪ Toome parkidesse uusi tegevusi, näiteks 
väliauditooriumi Toomele ja väljas õppimise 
võimalused Emajõe äärde. 
▪ Ehitame juurde purskkaevusid kesklinna 
väljakutele, muruplatsidele ning parkidesse. 
▪ Korrastame Toomemäe inglise stiilis pargina. 
▪ Remondime Inglisilla ja Kuradisilla. 
▪ Uuendame Toomele viivad trepid ning hooldame 
neid nii suvel kui ka talvel 

promenaadi ja terviseraja.  
▪ Koostame linnasiseste ja linnalähedaste 
ujumiskohtade arendamise kava.  
▪ Kasutame  „intelligentseid“ vahendeid (nt liikumis- 
ja valgusanduritega kõnniteevalgustus jms).  
▪ Peame otstarbekaks alustada Annelinna ümber-
planeerimisest, samuti Emajõe tähtsustamisega 
seotud kavadest.  
▪ Koostame Annelinna parkimisalade 
teemaplaneeringu.  
▪ Toetame korteriühistuid hoovialade ja 
juurdepääsuteede päästeameti vajadustega 
kooskõlla viimisel ning kvartalisiseste teede ja 
parkimisalade remonti.  
▪ Koostame terviklahenduse kvartalite vahelistele 
aladele parkide ja mänguväljakute loomiseks.  
▪ Täiendame jalakäijate teid ja rohealasid pinkide ja 
laste mängualadega.  
▪ Otsime võimalusi taastada reaalselt tegutsev turg 
Annelinnas. 

Keskkond ▪ Toome linnaruumi sorteerimisvõimalusega 
prügikastid. 
▪ Loome täiendavad taaskasutatavate jäätmete 
kogumispunktid. 
▪ Toetame korteriühistuid maa-aluste 
prügikonteinerite rajamisel.  
▪ Tagame, et tartlased sõidavad ka edaspidi 
keskkonnasäästlike uute bussidega. 
▪ Soodustame elektril ja gaasil sõitvate taksode 
tegevust. 
▪ Talvisel tänavahooldusel eelistame soolavaba 
libedustõrjet, säästmaks eelkõige tartlaste autosid ja 
jalanõusid. 
 

▪ Teeme Peetri tiigi korda. 
 

 . 
 

▪ Viime Tartu linna tänavavalgustuse üle LED 
valgustusele. 
 

▪ Vähendame Tartu ressursikasutust ja ökoloogilist 
jalajälge.  
▪ Kindlustame stabiilse rahastuse tegutsevatele 
linnaosaseltsidele ning loome starditoetuse uutele 
seltsidele.  
▪ Muudame osa Rüütli tänavast välikohvikualaks. 
▪ Linnale laekuvast reklaamimaksust läheb kindel 
osa fassaadide ja otsaseinte renoveerimisele, kui 
sellega tuuakse kunst linnapilti.  
 

▪ Ehitame ja renoveerime ühiskondlikke hooneid 
energiasäästlikkust silmas pidades.  
▪ Toetame kohalike toormeallikate kasutamist 
ettevõtluse edendamiseks.  
▪ Aitame luua korralikud taaskasutuskeskused.  
▪ Soosime alternatiivkütusega autode kasutamist 
Tartus.  
▪ Rajame linnaosades koerte jalutusväljakud.  
▪ Ühendame Tartu kergliiklusteed ühtseks 
võrgustikuks ning tagame sellega õhusaaste ja 
müra vähenemise.  
▪ Koostame Tartu parkide ja rohealade 
teemaplaneeringu.  
▪ Koostame ujumiskohtade arendamise kava, 
heakorrastame need ning tagame inventari ja  
tualettide olemasolu.  
▪ Loome kõikidesse linnaosadesse mänguväljakud 
lastele, toetame ühistuid mänguväljakute rajamisel.  
▪ Koristame koos vabatahtlike abilistega Raadilt nii 
„Teeme ära!“ prügi kui ka isetekkelised prügimäed.  
▪ Teeme koostööd korteriühistuga hoonete 
renoveerimisel ning parklate ja õuealade 



 

 

korrastamisel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


