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1. Linna strateegiline planeerimine ja linna juhtimine 
 

Tartu on olnud ja peab jätkuvalt olema eriline linn mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa kaardil. 

Just see on meie kõigi töö eesmärk ja heaolu allikas. See aga tähendab, et Tartu juhtimisel 

tuleb mõelda suurelt ega saa kopeerida ühegi teise Eesti kohaliku omavalitsuse juhtimise 

strateegiat või taktikat. 

 

1.1. Hoiame Tartu Euroopa kaardil!  
 

Keskerakond peab tähtsaks Tartu kui suurte traditsioonidega ja üle-euroopalise tähtsusega hariduse 

ja teaduselinna, teaduspõhise ettevõtluse linna, Lõuna-Eesti keskuse ning sõbraliku, turvalise ja 

tervisliku elukeskkonnaga linna arendamist.  

 Arendame tihedat rahvusvahelist koostööd oma sõpruslinnade (Riia, Uppsala, Tampere, Turu, 

Pihkva jt), selleks loodud võrgustike (Põhjamaade linnade, Hansalinnade liidu jm), rahvus-

vaheliste organisatsioonide (UNESCO, UNICEF, UNECE, Smart City, UBC jt) töös osalemise 

kaudu. Rohkem tööd, vähem turismi! 

 Kaasame linnaplaneerimisse ja linnajuhtimisse senisest oluliselt enam Tartu ülikoolide ja 

teadusasutuste potentsiaali, arvestame linna planeerimisel kaasaegseid tehnilisi ja info-

tehnoloogilisi lahendusi (tänavavalgustuse fotosilmad ja valgusandurid, QR-koodidega digigiidid 

jms).  

 Jätkame aktiivset koostööd Tartu ülikoolide ja teiste partneritega Tartu teadusturismi  

magnetiks muutmisel. Soodustame ja toetame rahvusvaheliste konverentside, võistluste, 

festivalide, messide jm suurürituste korraldamist Tartus ning turundame Tartut kui 

rahvusvaheliste ürituste korraldamise keskust.  

 Ehitame koostöös Tartu ülikooliga välja multifunktsionaalse spordi-, kultuuri- ja konverentsi-

keskuse, mis võimaldab konverteerida Tartu võimsa teaduspotentsiaali linnale edu ja tulu 

loovaks konverentsiturismiks.   

 Koostöös riigi keskvalitsusega arendame välja Tartule parimad rahvusvahelised transpordi-

ühendused. Seame esmatähtsaks Tallinn-Tartu 3- ja 4-realise maantee, aga samuti kiire 

raudteeühenduse nii Tallinna kui Riiaga. Tagame kiire lennu- või raudtee-etteveo eelkõige 

Tallinna ja Riia lennuväljadele. Tartust peab saama Tallinnasse pooleteise tunniga, Riiga kahe ja 

poolega. See omakorda loob meile sujuva ühenduse Euroopa ja maailmaga. 

 Töötame välja arengustrateegia „Tartu 2050“. 
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1.2. Töö iga tartlase ja kogu Eesti hüvanguks 
 

Keskerakond töötab järjekindlalt euroopaliku kodanikuühiskonna ülesehitamise nimel. Riigi 

keskvõim ja kohalikud omavalitsused ei ole üksteisele ülemused või alluvad, vaid partnerid. 

Nende koostöö loob võimalused nii inimeste heaolu kui kogu riigi jätkusuutliku arengu taga-

miseks. Riigiasutuste ja üle-eestiliste ülesannetega asutuste (Haridus- ja Teadusministee-

rium, Riigikohus, Rahvusarhiiv, ERM, PRIA) toomine Tartusse on osutunud otstarbekaks ja 

kasulikuks nii Tartu inimestele kui Eesti riigile. 

Tõhustame koostööd ühelt poolt linnavolikogu ning linnavalitsuse ja teiselt poolt Riigikogu ning Vaba-

riigi Valitsuse vahel Tartu efektiivse arengu tagamiseks. Kasutame ära „kahe tooli seaduse“ positiivset 

alget ning esineme Riigikogus jõuliselt seadusandlike initsiatiividega kohalikku elu kammitsevate sea-

duste ära muutmiseks.  

 Peame oluliseks Tartu panuse suurendamist Eesti elus eelkõige hariduse, teaduse, kultuuri, 

teadusmahuka ettevõtluse valdkonnas, aga samuti Tartu kui Lõuna-Eesti keskuse 

arendamisel. Toetame Vabariigi Valitsuse püüdlusi riigiasutuste jätkuvaks toomiseks 

Tartusse. 

 Aitame kaasa sellele, et Tartus asuvad teadus- ja kultuuri- ning haridusasutused toetaksid 

jõuliselt teisi Eesti omavalitsusi nii haritlaskonna koolitamisel kui ka huvihariduse õpetajate 

ettevalmistamisel ning rahvakultuuri edendamisel ja kodukoha ajaloo uurimisel. Aitame 

jätkuvalt tugevdada väärikate ülikooli, muuseumite ja arhiivide sõprade üle-eestilisi 

võrgustikke. 

 Normaliseerime riigi keskasutuste ja linna omavahelisi suhteid. Riigile kuuluvad maad ja 

hooned, mis on linnale vajalikud talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks, tuleb linnale 

üle anda tasuta, mitte aga nõuda linnalt nende sundkorras väljaostmist. 

 Pidades oluliseks tööd kodu Eesti ja Tartu linna heaks seame oma tegevuses esikohale tegusa 

tartlase, mitte asfalti või betooni. 
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1.3. Suur-Tartu: linnaelu korralduse ja planeerimise uus kvaliteet 
 

Tartu keskerakondlaste eelmiste valimiste aegne lubadus – Suur-Tartu – on teoks saamas. 

See nõuab senise juhtimiskorralduse olulist ümberkorraldamist ja kaasajastamist. Töötame 

selle nimel, et Tähtvere valla liitumisest võidaksid nii tartlased kui tähtverelased.  

 Loome linnavolikogu juurde Suur-Tartu komisjoni Tartuga liitunud alade sujuvaks integree-

rimiseks linna ellu, eelduste loomiseks liitunud aladel ning koostöö edendamiseks naaber-

omavalitsustega. Kaalume selle valdkonna abilinnapea ametikoha loomist. 

 Käivitame koheselt uutes piirides Tartu üldplaneeringu väljatöötamise – uute 

elamurajoonide, spordi- ja puhkealade, tootmispiirkondade ja transpordiühenduste rajamise 

ettevalmistamise.  

 Lahendame Tartu ettevõtluse, elamuehituse, puhkealade ja spordirajatiste arendamise, 

linna-aianduse, sotsiaalobjektide rajamise projekte arvestatavas osas just Tartuga liitunud ala 

maaressursside arvel. See võimaldab neid arendada kvalitatiivselt uuel ning edasist arengut 

tagaval tasemel.  

 Peame Tartu arengu kiirendamisel ülioluliseks ühistranspordi marsruutide ja graafikute  

teaduslikku läbitöötamist ning inimeste reaalsete vajadustega vastavusse viimist ning seejärel 

üleminekut tasuta ühistranspordile.  

 Töötame välja uuenenud Tartule sobiliku ühistranspordi süsteemi (nt ühildame nii linnaliini- 

kui maaliinibusside ja rongide ajad; rakendame ühistranspordikoridore enamkoormatud 

marsruutidel, eelkõige Annelinna – kesklinna – Maarjamõisa vahel). Võtame 

ühistranspordisüsteemi korrastamise tasuta ühistranspordile ülemineku esimeseks etapiks. 

 Uurime koostöös Tartu kõrgkoolidega alternatiivsete energiaallikate ning erinevate hübriid-

lahenduste kasutamise võimalusi ühistranspordis (nt elektribusside üli-kondensaatorid jm).  

 Arendame kergliiklusteede võrgustikku ning sellega kaasnevat infrastruktuuri, ühendame nii 

vanad kui uued linnaosad. Käivitame uuringud alternatiivsete ühistranspordivahendite (nt 

monorelss) rakendamiseks Tartus. 

 Peame oluliseks omavalitsusele regulaarse teabekanali loomist ja seeläbi linlaste linna asja-

dega kursisolemist.  Tartu ajaleht ja telekanal on olulised kohaliku elu edendamiseks ja kogu-

konna ühtekuuluvustunde tugevdamiseks. Linnavolikogus esindatud poliitiliste jõudude koos-

töös kujundame linna regulaarse meediakava.   

 Tihendame koostööd naaberomavalitsustega eeskätt detailplaneeringute vastastikuse 

tutvustamise ja läbiarutamise kaudu, edendame ühisprojekte.  

 Toetame omavalitsusliitude tugevdamist ning seniste maavalitsuse funktsioonide osalist üle-

andmist Tartumaa omavalitsusliidule (TOL). 

 Peame oluliseks linna tulubaasi laiendamist ning rakendame programmi „Kõik tartlased Tartu 

linna kodanikeks“.  
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1.4. Kodanikuühiskonna edendamine 
 

Kodanikuühiskonna üheks alussambaks on subsidaarsuse (koduläheduse) printsiip – kohtadel 

tehtud otsused harmoneeruvad paremini kohalike vajadustega, on odavamad kui kõrgelt ja 

kaugelt tulnud käsud. Euroopaliku kodanikuühiskonna nurgakiviks on kohalik omavalitsus, 

mille ülesandeks on elanike loomingulise initsiatiivi maksimaalne kaasamine ja rakendamine 

linna hüvanguks. Erinevad kodanikuühendused on selles töös hädavajalikeks osalejateks, ent 

nad ei asenda linnavolikogu.  

 Tartu Linnavolikogu on aastaid käinud „külakorda“ klubides, toitlustusasutustes, raamatuko-

gus. See on tekitanud kuvandi linnavolikogust kui mingist teisejärgulisest, pigem lin-

navalitsuse abistruktuurist kui tartlaste seaduslikust esinduskogust. Rajame Tartu raekotta 

linnavolikogule ning rahvasaadikutele väärikad ja kaasaja nõuetele vastava koosolekusaali ja 

tööruumid. 

 Loome linnakodanikuportaali, kust on lihtne saada teavet linnaasutuste tööst ning nendega 

suhelda, osaleda avalikel aruteludel ning jälgida linnavolikogu ja linnavalitsuse menetlusi ning 

paremini kursis olla linna elu  erinevate tahkudega. (nt reaalaja info koduümbruse teetöödest 

jmt).   

 Suurendame oluliselt piirkondlike nõukodade – eelkõige linnaosade, asumi- ja külaseltside – 

kaasarääkimise võimalusi linna elu planeerimisel ja juhtimisel. Peame vajalikuks nende osa-

lemist vastava piirkonna elu käsitlevate teemade arutamisel ja otsuste kujundamisel.  

 Kaasame kohaliku elu edendamisse senisest jõulisemalt kodanikuühiskonna erinevad 

institutsioonid (ühingud, seltsid, klubid, ringid, seltsingud jne). Peame otstarbekaks kohaliku 

elu erinevate ülesannete täitmise ning selleks vajalike rahaliste vahendite delegeerimist nen-

dele ühendustele. Arendame ühistegevust ja kaasame linnale olulistesse ettevõtmistesse 

vabatahtlikke. Soodustame linnaosaseltside ja kodanikuühenduste tegevust, võimalusel ka 

seltsi- ja kogukonnamajade rajamist. 

 Toetame korteriühistute, majaomanike jt ühingute  tegevust ning soodustame nende oma-

vahelisi ühisprojekte, sh kvartalisiseste teede, parkimispaikade, mängu- ja rohealade aren-

damist.  

 Kaasame Tartu Noorte Volikogu aktiivselt linnavolikogu ja selle komisjonide töösse. 

 Täiendame tublide tartlaste tunnustamise süsteemi. Loome  „Tartu Raudvara“ teenetemärgi 

staažikate Tartu tööinimeste tunnustamiseks. 
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2. Atraktiivne ettevõtluslinn 
 

Eesti tööstuse ja ettevõtluse regionaalne paiknemine on lootusetult kaldu Tallinna ja Põhja-

Eesti suunas. Peame oluliseks sellise regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning toetame 

igati ettevõtluse  ning sh tööstuse edendamist Tartus ning selle lähiümbruses, järgides selle 

juures enesestmõistetavalt planeerimise head tava ning turvalisuse ja keskkonnakaitse 

põhimõtteid. 

Tartust peab kujunema piirkond, kuhu ettevõtjad tahavad tulla. Kavatseme selleks jätkuvalt 

kasutada Tartu seniseid eeliseid, millest olulisemateks on kõrgesti kvalifitseeritud tööjõu 

leidmise võimalused Tartu kõrgkoolidest ja kutsehariduskeskusest, aga samuti ettevõtluse 

inkubatsioonisüsteem (teaduspark) ning pidevalt paranevad ühendusteed Eesti ja Euroopa 

erinevate piirkondadega.  

 Arendame koostöös riigi keskvalitsusega Tartus ja selle lähiümbruses Lõuna- ja Kagu-Eesti 

tugikeskusi ja -struktuure ettevõtluse, hariduse, turismi jt elusfääride alaseks nõustamiseks.  

 Ettevõtluse edendamise oluliseks eeltingimuseks seame nn reformimata riigimaa üleandmist 

linna omandisse. 

 Seame linnavalitsuse keskseks ülesandeks ettevõtluseks vajalike piirkondade planeerimise ning 

vajalike infrastruktuuride väljaarendamise, kasutades eelkõige Tartu linna piiride laienemisest 

tulenevaid võimalusi. Töötame selle nimel, et Tartu lähipiirkondadest (Elva, Valga, Põlva, Jõgeva) 

oleks võimalik kiiresti ja mugavalt Tartus koolis või tööl käia. 

 Lihtsustame ja normaliseerime seni ettevõtlust pärssivad seadused ja normid (osalise tööaja 

rakendamine, ülebürokratiseeritud aruandlus jm), kasutades selleks nii linnavolikogu pädevuses 

olevaid võimalusi kui ka seadusandliku initsiatiivi võimalust Riigikogus. 

 Jätkame Tartu Teaduspargi kompleksi (Spark jt) arendamist ja kaasame Tartu ülikoolide 

potentsiaali teadusmahuka ettevõtluse edendamiseks.  
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3. Turism 
 

Välisturismi ja Tartule omase rahvusvahelise teadusturismi edendamise kõrval peame väga 

oluliseks meie linna kui Eesti tähtsaima haridus- ja kultuuri ning rahvusliku mälu keskuse 

kujundamist siseturismi keskuseks. Tähtsustame Eesti erinevate piirkondade õpilaste hari-

duslike õppekäikude korraldamist Tartusse.   

 Teeme koostööd erinevate turismiorganisatsioonidega (Tartumaa Turism, sõpruslinnade 

turismifirmad jm) Tartu lülitamiseks erinevatesse rahvusvahelistesse turismimarsruutidesse 

ja temaatilistesse reisipakettidesse. Lülitume jõulisemalt Lõuna-Eestit ja Lätit hõlmavatesse 

„Vana Liivimaa“ turismiprojekti. 

 Aitame kujundada Tartu turismiobjektide, aga samuti majutus- ja toitlustuskohtade ühtset 

turundusprogrammi.  

 Võtame kasutusele turistidele ja linna külalistele mõeldud Tartu kaardi. 

 Koostame koos pedagoogide, lapsevanemate ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga pro-

grammi „Õppekäik Taaralinna“: iga Eesti kooliõpilane käib ära Tartus ning tutvub selle ajaloo 

ning vaatamisväärsustega.  

 Jätkame oluliste ajalooliste hoonete tähistamist ja tutvustamist linnaruumis, sh 

interaktiivsete ja innovaatiliste lahenduste abil.  

 Ehitame koostöös partneritega välja turismibusside ja karavanide parkimisalad, 

piknikukohad, varustades need kõige hädavajalikuga (pesemisvõimalused, WC-d jne). 

 Arendame Emajõe ja Peipsi järve veeturismi, rahvusvahelise olukorra leevenedes peame 

võimalikuks veeturismi marsruutide pikendamist Pihkvasse. 

 Toetame Lodjakoja arendusprojekte.  
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4. Tervislik ja meeldiv elukeskkond 
 

Meie keskseks ülesandeks on linlaste tervisliku elukeskkonna tagamine. See eeldab saaste-

allikate ohjamist, keskkonnasõbraliku transpordi edendamist, parkide ja rohealade jms 

kompleksset arendamist. Linnal üksi jääb selleks jõudu väheks, aga koostöös keskvalitsuse 

ning erasektoriga saame hakkama. 

 

4.1.  Puhas loodus 
 

 Koostame koostöös linnaosade seltsidega ja Tartu kõrgkoolide spetsialistidega 

arengukava „Tartu pargid ja rohealad 2035”. Seame eesmärgi: kõik Tartu pargid korda! 

 Taastame ja arendame linna rohealasid ühendavad rohekoridorid ning istutame iga maha 

võetud puu asemele uue.  Viime ellu projekti „Igale tartlasele oma puu ja peenar“. 

 Läheme üle tasuta ühistranspordile ja vähendame sellega oluliselt linna reostuskoormust. 

 Viime transiitliikluse järkjärgult linnast välja (idaringtee, põhjaringtee, Tähtvere sild, 
mitmetasemeline ristmik Riia ringteel). 

 Ühendame senised ja veel ehitatavad kergliiklusteed linnaosi ning Suur-Tartu asumeid 
orgaaniliselt ühendavaks tervikuks. Rajame rattaparklad iga kooli, linna- ja riigiasutuse 
juurde ning loome toetusprogrammi korrusmajade rattaparklate rajamiseks. Käivitame 
rattaringluse kogu linnas.  

 Rajame Marja tänava ning Vaksali-Riia kergliiklussillad. 

 Jätkame korrusparklate ehitamist kesklinna piirkonda. Aitame ühistuid parkimiskohtade ja 
-alade väljaehitamisel. 

 Rajame kogu linna hõlmava elektriautode ja -liikurite laadimispunktide võrgustiku, samuti 
statsionaarsete jalgrattapumpade võrgu. 

 Tõhustame oluliselt jäätmemajandust ja keskkonnaharidust. Seame eesmärgiks Tartu 
linna olmejäätmete täieliku sorteerimise, sorteeritult kogumise ja taaskasutuse, 
saavutades paralleelselt sellega prügiveohindade olulise languse ja prügiveotasude 
kadumiseni.  

 Täiustame jäätmejaamade tööd, laiendame vastuvõetavate jäätmete sortimenti. Lahen-
dame rõivajäätmete kogumise probleemi. 

 Rajame Tartusse kaasaegse taaskasutuskeskuse ning toetame senisest enam juba 
töötavaid keskusi.  

 Rajame lemmikloomade kalmistu.  

 

4.2. Tervise- ja puhkealad 
 

Peame oluliseks tartlastele vajalike tervise ja puhkealade väljaarendamist nii seniste korras-

tamise, laiendamise ja täiustamise arvel, aga samuti linnaga liitunud aladele uute 

kvaliteetsete puhkealade kujundamise kaudu.  
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 Rajame uue ulatusliku tervise- ja puhkekompleksi Tartuga liitunud senise Tähtvere valla aladele. 

Tagame selle piirkonna transpordiühenduse linnaga ning varustame puhkealad tualettide, elektri-

ühenduse jm vajalikuga. 

 Arendame edasi Tähtvere ja Ihaste spordipiirkondi, sh dendroparki, Jänese matkarada, 

Linnuteed, lülitades need sujuvalt linna terviseradade ja võimlemislinnakute süsteemi. 

 Jätkame laste mänguväljakute rajamist, korrastamist ja kaasajastamist, aga samuti lemmik-

loomade jalutusalade väljaarendamist kõigis linnaosades ja asumites. 

 Ehitame välja piknikukohad. Nende hooldamiseks  ja lagastamise vältimiseks kaasame vaba-

tahtlikke ning palkame võimalusel pargivahid. 

 Korrastame ja puhastame koos Maaülikooli teadlastega Anne kanali, et tagada seal puhas 

suplusvesi kogu suvise hooaja vältel. Viime läbi uuringud Anne kanalite ühendamise otstarbekuse 

üle ning positiivse tulemuse korral asume vastavat projekti realiseerima.   

 Laiendame kaasaegse linnaaianduse võimalusi, ja algatame aianduskooperatiivide rajamise, 

kasutades selleks linnaga liitunud alade maaressursse.  

 Täiendame linna parke ja haljasalasid kaasaegse ja tartuliku linnamööbliga, muuhulgas pikniku-

laudade ja -pinkidega ning linnamööblisse integreeritud mobiilsete seadmete (miks mitte 

kondiaurul töötavate?) laadimispunktidega. 

 

4.3.  Emajõgi – Tartu tähtsaim loodusrikkus 
 

Tartu linn võlgneb oma sünni Emajõele, omaaegsele tähtsale kaubateele. Läbi sajandite on 

tartlased elanud näoga jõe poole, ent just viimase kolmveerand-sajandi jooksul on linna 

planeerimisel kiputud Emajõge alahindama. Uutes oludes, kus veelgi suurem osa jõest jääb 

Tartu linna piiridesse, töötame  välja Emajõe kui transporditee, spordi- ja puhkeala ning vaba 

aja veetmise piirkonna arengukava. Avame Emajõe kaldad ühiskasutuseks. 

 Korrastame kallasrajad kogu senise linna piires loodus- ja matkaradadeks. Rajame 
promenaadi Võidu sillast Turusillani. 

 Teeme korda väliujulad ja ehitame jõele laste ujumisala. Rajame Ihastesse supelranna, 
korrastame koostöös naaberomavalitsusega Kabina ja Porijõe puhkealad. 

 Jätkame sadamate loomist-arendamist ning ehitame sadama- ja sildumiskohad kesklinna ja 
Annelinna, Kvissentali, Kärevere ja Ihaste piirkonda.  

 Peame otstarbekaks jõetrammide-jõetaksode liinivõrgu loomist, ühendame uued jõeäärsed 
puhkealad linna teiste piirkondadega. 

 Rahvusvahelise suhete paranedes avame taas Tartu – Pihkva veetee. 

 Loome võimalused Emajõele paatmajade ja -kohvikute toomiseks. 

 Rajame Emajõe ja Anne kanali vahele eelkõige loodus- ja keskkonnaõppeks mõeldud rohelise 
klassi. 
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5. Haridus, teadus, kultuur 
 

Tartu on Eesti hariduse ja kultuuri pealinn. Meie linn on unikaalne oma tipptasemel 

haritlaste, loomeinimeste ja spetsialistide poolest, kes annavad oma teadmisi ja oskusi edasi 

väga paljude erialade inimestele kogu Eestis. Selle potentsiaali tugevdamine ja arendamine 

on tähtis nii Tartule kui meie riigile. Oluline on näha hariduselu ühtse tervikuna:  see algab 

lasteaiaharidusest ja üldharidusest, sellesse kuuluvad kutseharidus ja huviharidus (sh 

sporditöö) ning kõrgharidus.  Viimastel aastatel on Eestis suuremat tähelepanu pööratud 

huvitegevusele kui huviharidusele. Sellised arengud ei ole Tartule kui Eesti olulisemale 

hariduse ja kultuurilinnale vastuvõetavad. Tähtsustame huvihariduse edendamist, pidades 

silmas nii oma linna kui ümbritsevate piirkondade vajadusi.  Selleta pole võimalik tagada 

Eesti kultuuri jätkusuutlikkust. 

 

5.1. Haridus  
 

Linna esmaseks ülesandeks on haridusele vajaliku keskkonna ning konkreetsete 

töötingimuste tagamine.  

 Tõstame pedagoogide palka. Viime lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate, treenerite jt 
pedagoogide töö tasustamise vastavusse nende kvalifikatsiooni ja panusega. Seni on 
osade pedagoogide tööd alavääristatud.  

 Loome tingimused Tartu ülikoolide, üldhariduskoolide, kutse- ja huvihariduskoolide 
väljaehitamiseks ja kaasajastamiseks.  

 Rekonstrueerime 10 aastaga kõik Tartu kooli- ja lasteaiahooned. 

 Edendame Tartut kui ülikoolilinna, mis pakub üliõpilastele parimaid õppe- ja praktika, 
vaba-aja veetmise ning sportimise ja seltsielu võimalusi.  

 Võtame kursi üleminekuks koolivõrgu reformilt haridusreformile. Toetame haridus-, ja 
kompetentsikeskuste loomist Tartus. 

 Kindlustame kõigile Tartu lastele kodu- või vanemate töökoha lähedase lastehoiuteenuse. 

 Püüdleme paindlikuma lastehoiusüsteemi poole, pakume välja „öölasteaia“ ja „öö-
rühma“ võimaluse. 

 Ohjame lasteaiatasude tõusu. Teeme lisasoodustusi alates perekonna teisest lasteaia-
lapsest. 

 Kindlustame tasuta koolitoidu alates lasteaiast kuni gümnaasiumi ja kutseõppeasutusteni. 
Tagame lasteaias ja koolis tervisliku toidu. 

 Kindlustame tugipersonali teenuste kättesaadavuse kõigile seda vajavatele Tartu lastele, 
peredele ja lasteasutustele.  

 Peame vajalikuks emakeelse koolihariduse saamise võimalusi ja töötame selle heaks nii 
Riigikogus kui Tartu Linnavolikogus. 

 Kindlustame keelekümblusõppe võimalused kõigile Tartu lastele alates lasteaiast.  
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 Korrastame huvihariduse ja huvitegevuse (sh erahuvihariduse) rahastamise süsteemi ning 
paneme selle sõltuma pakutava hariduse ja teenuse kvaliteedist ning pedagoogide 
kvalifikatsioonist. 

 Toetame huvikoole ruumide leidmisel ning oluliste arenguprojektide käivitamisel. 

 Tagame igale linna lapsele osalemise ühes tasuta huvialaringis. 

 

5.2. Teadus 
 

Tartu on üle-euroopalise tähtsusega teaduskeskus. Omavalitsuse ülesandeks ei ole vahetu 

teaduse tegemine, küll aga teaduslinna Tartu akadeemilistele kodanikele nende edukaks 

tööks ja rahvusvaheliseks suhtlemiseks vajalike tingimuste loomine. Teiselt poolt seame oma 

ülesandeks Tartu teaduspotentsiaali kaasamise meie linna arendamisse. 

 Toetame Tartu kõrgkoole ja teadusasutusi hoonete ja rajatiste jaoks vajaliku maa leidmisel 

ning infrastruktuuride loomisel.  

 Toetame jõuliselt Tartu arengut teaduskonverentside keskusena, aidates kaasa konverentsi-

keskuste rajamisele. 

 Arendame Tartu ühendusteid, mis on vältimatuks eelduseks Tartu kui teadus- ja hariduslinna 

tugevnemisele. 

 Kaasame Tartu ülikoolide ja teadusasutuste potentsiaali senisest jõulisemalt  linna elu 

kesksete küsimuste lahendamisse.  

 Kaasame Tartu teadlasi omavalitsuste ja nende rahvusvaheliste ühenduste uurimis- ja 

rakendusprojektide täitmisse. 

 Toetame rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamist (sh linna juhtide vastuvõtud jm). 

 Jätkame stipendiumite ja preemiate maksmist teadlastele Tartu linnale kasulike ning au ja 

kuulsust toonud teadussaavutuste eest (Raefondi stipendiumid ja preemiad jm).   
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5.3. Kultuur 
 

Oleme koos kõigi tartlastega uhked meie professionaalsete kunstikollektiivide, teatrite, kooride, 

orkestrite üle. Ometi teeb meid murelikuks olukord, kus kultuuritegijad tunnevad end „kodututena“ 

ning pahatihti on eelistatud kultuuri „sisseostmist“ kultuuri tegemisele. Igal tartlasel peab olema 

võimalus osaleda mitte ainult kultuuri tarbimises, vaid ka kultuuri loomises. Selleks peame oluliseks 

nii uute kultuuriobjektide rajamist ja olemasolevate hoonete senisest läbimõeldumat kasutamist, aga 

samuti kultuuritoetuste süsteemi korrastamist.  

 Võtame sihiks saada Euroopa kultuuripealinnaks 2024. Sellega tunnustame väärikalt Tartu linna-

õiguste saamise 800. aastapäeva.  

 Toome Tartu laululava kultuurile tagasi! Aastatega välja arendatud spordipargi kõrval keskendume 
seal ka kultuurielu elavdamisele. Algatame selleks avaliku diskussiooni ja koostame arengukava. 

 Renoveerime Kuperjanovi 9 hoone linna seltside- ja kultuurikeskuseks. 

 Jätkame võimaluste otsimist multifunktsionaalse linnahalli kultuurikekuse rajamiseks. 

 Käivitame kirikute ajaloolise hoonestu korrashoiu programmi. Toetame Maarja kiriku taastamist ja 
Uspenski kiriku renoveerimist. 

 Aitame välja arendada Magasini-Laia tänava kultuurikvartalit. 

 Jätkame ja tõhustame koostööd erinevate rahvuslike kultuuriseltsidega. 

 Soosime koolide kogukonnakeskusteks muutmist. 

 Loome suuresti vabatahtlikkuse baasil tegutseva ning isetoimiva Avatud Kultuurikeskuse, kus 
igaühel on võrdsed võimalused teatri-, muusika- jm harrastustega tegelemiseks. 

 Rajame Kesklinna parki või jõe äärde statsionaarse kõlakoja erinevate kultuuriürituste korral-
damiseks. 

 Kingime Tartu linnale Eesti Vabariigi 100. juubeliks Koidula ja Jannseni mälestusmärgi ja teeme 
ettevalmistusi Georg Hackenschmidti ausamba rajamiseks.  
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6. Kehakultuur ja sport 
 

Tartlaste hea tervis ja toimetulemisvõime ning positiivse ellusuhtumise kujundamine on üks 
meie esmastest ülesannetest. Tartu on eestlaste organiseeritud sporditegevuse häll. 
Kehakultuuri edendamine ja sport on ainsaks arvestatavaks vastukaaluks võimust võtvale 
istuvale eluviisile ning sellest tingitud tervisehädadele. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu 
sporditaristu arendamisele, kindlustamaks igas eas tartlastele sportimisvõimalusi nii 
spordihoonetes kui vabas õhus. 
 

 Koostöös partneritega arendame järgnevatel aastatel esmajoones sporditaristut Ujula tänavas, 
Sepa staadionil, Annelinnas, Kasarmu tänavas, Aianduse tänavas ja Ihastes. 

 Ehitame jalgpallihalli. Otsime võimalusi Aura keskuse juurdeehituse rajamiseks ja koolide ujulate 

linlastele laiemaks avamiseks.  

 Renoveerime koolide staadionid, korrastame olemasolevad pallimänguväljakud. 

 Rajame Tartusse külmutusseadmetega varustatud vabaõhuliuvälja. 

 Toetame spordiklubisid ja ohjame samas sellega seotud bürokraatiat. 

 Toetame traditsioonilisi spordiüritusi – Tartu Maratoni ning teisi laialdast kuulsust pälvinud 

traditsioonilisi ettevõtmisi. Püstitame Tartu Maratoni ausamba. 

 Toetame jätkuvalt linna esindusvõistkondi. 

 Toetame laste spordiürituste, sh lasteaedade ja koolide spordipäevade regulaarset korrastamist. 

 Ühendame mänguväljakud ja puhkealad kõigile elanikele mõeldud väli-sportimisvõimalustega 

(lauatenniselauad, treeningseadmed, parkuuriplatsid, rulapargid jne).  

 Rajame linnaosadesse tänavaterviserajad. 

 Jätkame paremate sportlaste ja treenerite toetamist heade tulemuste saavutamise eest.  
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7.  Tervishoid 
 

Tartlaste tervishoiuteenustega kindlustatuse tase on Eesti teiste piirkondadega võrreldes 

väga hea. Valdavalt põhineb see linna headel koostöösuhetel Eesti parima haigla – Tartu 

Ülikooli Kliinikumiga. Tartu Linnavalitsuse keskseks ülesandeks on ambulatoorse ravi 

(perearsti- ja tervisekeskused) teenuste kättesaadavuse tagamine tartlastele. Iga aastaga 

omandab suurema tähtsuse koduõenduse, õendushooldusega ja hooldusraviga seonduv. 

Tervishoiu arendamise ülesandeid saab Tartu omavalitsus täita vaid koostöös oma partnerite 

– riigi keskvalitsuse, aga samuti koos erasektoriga. 

 Loome tartlastele uued tervisekeskused Fortuuna tänava ja Nõlvaku tänava piirkonda. 

 Lühendame eriarstiabi järjekordi.  

 Kindlustame koduõendus- ning õendushooldusteenused kõigile seda vajavatele tartlastele.  

 Arendame edasi statsionaarse  hooldusravi teenuseid. Avardame tartlaste võimalusi 

tervishoiuteenuste saamiseks, arendame selleks välja ka uue tervishoiukompleksi senise 

Tähtvere valla territooriumil. 

 Kompenseerime jätkuvalt linna laste visiiditasud EMO-s. 

 Ehitame välja Vaimse Tervise Keskuse uued hooned Nõlvaku tänavas. 

 Toetame Maarjamõisa haigla kompleksi järjekordse etapi valmisehitamist ja sisustamist.  
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8. Sotsiaalne kaitse  
 

Tartu sotsiaalhoolekandesüsteem on üks parimaid Eestis. Samas esitab aeg ka selles vald-

konnas järjest uusi nõudmisi. Meie eesmärgiks on olla parim ja jääda parimaks, et kõik tart-

lased tunneksid end hoituna ja kaitstuna. Seame oma ülesandeks toimetuleku ja vajaliku 

hoolduse kindlustamise kõigile tartlastele, eelkõige eakatele ja puudega inimestele.  

 Jätkame pidevat seiret ja analüüsime teenuste vajadust ning olemasolevate teenuste kasutamist 

ja sobivust,  analüüsime sünni-, laste-, lasteaia-, kooli- jne toetuste süsteemi toimimist ning 

teeme regulaarselt vajalikke täiendusi. 

 Tagame toimivad tugisüsteemid lasteaia- ja kooliealiste lastele, nende peredele ja 

pedagoogidele. 

 Tõstame isikliku abistaja teenuse mahtu ja arendame koos valitsusega omastehoolduse teenust. 

 Aitame kaotada töötukoolituse ja kutseõppe vahelisi ametkondlikke barjääre ning arendada 

Tartu Kutsehariduskeskuse baasil välja kaasaegse kompetentsikeskuse – täiend- ja elukestva 

õppe süsteemi. 

 Toetame paljulapselisi peresid. Täiustame vajadusel päevakeskuste teenuste nimistut. 

 Renoveerime ja võtame kasutusele Klubihoone Kuperjanovi 9 esmajoones eakate 

päevategevuste korraldamiseks.  

 Toetame seniseid ning arendame välja uusi elukestva õppe ja eakate kaasamise programme. 

Toetame Tartu Ülikooli Väärikate ülikooli projekti. 

 Rakendame kultuurikeskuste ja saunade tasuta külastamise kesknädalaprogrammi vähekindlus-

tatud linlastele. 

 Alustame Maarja tugikeskuse peremajade ehitamist. 

 Alustame munitsipaalmajade ehitamist ja loome peremajutusüksuse. 

 Toetame Tartu Eakate Nõukoja, Tartu Puuetega Inimeste Koja ja teiste eakate elukvaliteedi tõst-

misega tegelevate organisatsioonide tegevust 

 Parandame liikumis-, nägemis- jm puudega inimeste liikumisvõimalusi. 

 Kohandame Veski puhkebaasi puuetega inimeste vajadustele. 

 Loome eeldused sotsiaalsete ja osaajaga töökohtade loomiseks ja seeläbi piiratud töövõimega 

linlaste enesega toimetuleku võimekuse tõstmiseks.  
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9. Korrakaitse  ja turvalisus 
 

Linlaste elu on täisväärtuslik ja kvaliteetne vaid siis, kui linnas järgitakse seadusi ning ühiselu 
reegleid, kui inimesed ja nende vara on kaitstud mistahes vaenulike rünnakute ja õnnetuste  
eest. Kui nende lapsed on turvatud nii koolis kui lasteaias ning õpilastel on turvaline kodutee. 
Jätkame koostööd politsei, päästeameti ja turvafirmadega ning kaasame linnakodanikke ja  
ettevõtjaid turvalisuse ja avaliku korra kindlustamisele linnas. 

 Korraldame senise linnavalitsuse menetlusteenistuse ümber munitsipaalpolitseiks. Suuren-

dame nende volitusi avaliku korra tagamisel. 

 Jätkame mehitamata turvasüsteemide (valvekaamerad) arendamist avalikus ruumis. 

 Jätkame kodanikualgatuse (mh abipolitseinike tegevuse) toetamist õiguskorra tagamisel. 

Toetame naabrivalve süsteemi. 

 Valgustame kõik jalakäijate ülekäigurajad ning varustame käidavamad neist 

liikumisanduritega valgusmärkidega. 

 Toetame päästeametit ning vabatahtlikke päästjaid.  

 Kindlustame meetmed pääste- ja kiirabisõidukite ja töötajate takistusteta kiireks 

juurdepääsuks ka kõigi korruselamute juurde. Toetame korteriühistuid näidislahenduste 

väljatöötamisel ning realiseerimisel. Nii projekteerimise, planeerimise kui realiseerimise 

staadiumis. 

 Ajakohastame ja täiendame regulaarselt linna kodanikukaitse plaane. 

 Laiendame alkoholismi ja narkootikumide ning AIDSi-vastase võitlust ning teavitustegevust. 

Toome Tartusse süstlavahetusbussi. 

 Edendame koostöös vabatahtlikega tarbijakaitse erinevaid vorme, sh kaitset röövlaenude ja 

petuskeemide eest. 

 

 

 

Koos teeme Tartust ühe Euroopa kaunima ja 
inimsõbralikuma linna! 

Teised lubavad, meie teeme! 
 

 



 

Keskerakonna kandidaadid Tartu linnas 

NR 153 AADU MUST NR 183 HANNES KÄRSNA 

NR 154 VLADIMIR ŠOKMAN NR 184 VÄINO LAND 

NR 155 ARTJOM SUVOROV NR 185 AHTO LAUR 

NR 156 MARTA-MAGDALEEN KUNINGAS NR 186 ALEKSANDR LITVINENKO 

NR 157 MARINA RIISALU NR 187 MEELIS LUDVIG 

NR 158 REIN KOKK NR 188 TRIIN LUKK 

NR 159 IGOR ABARENKOV NR 189 TARMO MITT 

NR 160 NADEŽDA ALEKSANDROVA NR 190 TIINA MÜRK 

NR 161 KATRIN ALLAS NR 191 VIKTORIA NEBORJAKINA 

NR 162 KIRILL AVDEJEV NR 192 IVAN O'KONNEL-BRONIN 

NR 163 OLGA BELOVA NR 193 IRINA PANOVA 

NR 164 GENADI DALKE NR 194 KRISTIINA PAUR 

NR 165 JÜRI ENNOK NR 195 VÄINO PEEBO 

NR 166 ANASTASSIA FOMIN NR 196 NIKOLAI PÕDRAMÄGI 

NR 167 JELENA FRUNZE NR 197 SILVIA PÜTSEP 

NR 168 MEELIS HANSING NR 198 IGOR ROSENFELD 

NR 170 BORISS HRABROV NR 199 HOLAR SEPP 

NR 171 ERVIN HURT NR 200 TATJANA SIBILJOVA 

NR 172 ROLAND ILP NR 201 JOHANNES SIIVASK 

NR 173 SERGEI IVANOV NR 202 GUIDO SOOLÄTE 

NR 174 ASSER JAANIMETS NR 203 TATJANA SÄRKI 

NR 175 ANATOLI JASNOV NR 204 NATALIA ZAVT 

NR 176 HENRI JERET NR 205 SIGNE TREIER 

NR 177 URMAS JÜRGENSON NR 206 NATALJA TROŠINA 

NR 178 RIINA KALLAS NR 207 GALINA TUBIN 

NR 179 VIKTOR KARHU NR 208 INNA USMANOVA 

NR 180 SIIM KIKKA NR 209 REIN VALGE 

NR 181 PRIIT KIVISIKK NR 210 OLEV RAJU 

NR 182 SVETLANA KRUPKO  
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