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URMAS  
KLAAS 
Tartu linnapea

Tartu on meie kodulinn ja temasarnast mujal maailmas ei leidu. Emajõe kallastel on 
elatud juba tuhandeid aastaid ja küllap elatakse alustuseks sama kaua veel, sest 
see paik meeldib inimestele. Siin on tunda aega, mis ulatub minevikust, kuid sirutub 
ka nähtavalt tulevikku. Aeg lubab tartlastel märgata üksteist ja inimest ümbritsevat 
keskkonda – Tartu linnaruumi. Ja ruumi jagub tulevases Euroopa kultuuri pealinnas 
kõigile, vaimsusele ja headele mõtetele. Eripärasid austavas Tartus leiab igaüks 
õnneliku elu.

Reformierakond mõistab vastutust, mis seisneb pideva arengu sobitamises juba  
olemasolevasse. Meil on kõrged sihid olla elamisväärsusega maailmatasemel ja  
näidata teistele, kuidas arendada linnaruumi kooskõlas elusloodusega. Me tahame,  
et uutel põlvkondadel oleks siin parim haridus- ja arengukeskkond, sest nemad on  
need, kes hoiavad Tartu maailmalinnana. Teaduses, ettevõtluses, kultuurielus.

Meie ees on mitmesuguseid suuri väljakutseid. Kuidas luua veel rohkem kõrgelt  
tasustatud töökohti? Kuidas luua keskkond, kuhu jäädakse tööle ja elama?  
Kuidas hoida igas eas tartlaste argipäev õnnelikuna?

Reformierakonnas on asjatundlikud ja ennast tõestanud inimesed,  
kes aitavad Tartut veelgi paremini hoida ja juhtida!

Urmas Klaas

TARTU

Tartu on elamiseks  
parim paik

Meie ees on suured väljakutsed  
Kuidas luua veel rohkem kõrgelt tasustatud töökohti? 
Kuidas luua keskkond, kuhu jäädakse tööle ja elama? 
Kuidas hoida igas eas tartlaste argipäev õnnelikuna?

E- ja EELHÄÄLETUS 11.–16. OKTOOBER VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER 
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Reformierakond  
mõistab vastutust, 
mis seisneb pideva 
arengu sobitamises 
juba olemasolevasse.

Foto: Jan Henrik Pärnik
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Emajõgi on tartlaste heaolu allikas ja võimaluste ookean, mis on linnasüdant  
elus hoidev tuiksoon juba praegugi. Selleks, et võimaldada kiire elutempo kõrvalt 
veelgi paremini aega maha võtta, hobidega tegeleda ja elu nautida, kavatseme 
astuda Emajõega seotult järgnevalt toodud sammud. 

Arendame välja euroopaliku linnasüdame. Poe tänava pargi, südalinna 
kultuurikeskuse ja Vabaduse puiestee Emajõega harmooniliseks sidumiseks otsime 
rahvusvahelise võistlusega parima lahenduse, mis rikastaks linnaruumi nii uute 
tegevuste kui ka esteetilise väljanägemisega. Atlantise-poolsel kaldal vabastame 
jõesängi betoonpaneelidest ja toome jõkke ulatuva astmestikuga suvise õhtupäikese 
tartlastele lähemale. Kogu kesklinn saab kultuuripealinna aastaks uue hingamise: 
korrastame südalinna pargid, värskendame Toomemäe, renoveerime teekatted.

Rajame jõepromenaadi. Näeme turupoolsel kaldal ette turuhoonest  
Karlova sadamani moodsa jõepromenaadi rajamise, kus jalgsi või rattaga liigelda,  
vaimu puhata või lihtsalt jalgu vees kõlgutada. 1.5 km pikkusel lõigul hakkavad  
olema jooksurajad, trepistikud, vaateplatvormid ja kõik, mis värskes õhus  
vaba aja mõnusaks veetmiseks vajalik.

Uuendame avaturu. Jõepromenaadi lõigule jääb ka aiasaadusi pakkuv  
avaturg, mis jõeäärse melu osana tänapäevastatakse. Oleme erasektorile  
partneriks, et jõeäär areneks nii avaturu ümbruses kui ka Turu tänava vana  
katlamaja aladel modernseks linnaruumiks, kuhu saabuda kas või veesõidukiga.

LINN EMAJÕE 
KALLASTELENäeme turupoolsel kaldal ette turuhoonest 

Karlova sadamani moodsa  
jõepromenaadi 
rajamise.

Jõgi on rikkus, mille kaldad peavad 
olema avatud matkamiseks  
või promeneerimiseks 
terves ulatuses.

5

Ühendame kaldad. Jõgi on rikkus, mille 
kaldad peavad olema avatud matkamiseks või 
promeneerimiseks terves ulatuses. Matkajate 
kasutusse jääv Vorbuse endine raudteesild  
lubab välja ehitada kahel kaldal katkematu 
kesklinn-Vorbuse-Maramaa-kesklinn 14 km 
pikkuse loodusraja. Jalakäijatele mõeldes 
ehitame jõe ületamiseks ka Marja silla Tähtvere 
linnaosas. Elavnenud jõeliikluse teenindamiseks 
saab rajatud mitu uut randumiskohta kesklinna 
piirkonnas.

PÕHILUBADUSED LINN EMAJÕE KALLASTELE1

www.reform.ee/tartu

Loome euroopaliku  
linnasüdame koos  
südalinna kultuurikeskuse, 
jõepromenaadide ja  
uuenenud avaturuga.

• Arendame välja linnasüdame 
 koos südalinna kultuurikeskusega.
• Rajame jõepromenaadi.
• Uuendame avaturu.
• Ühendame kaldad.

Kogu kesklinn saab kultuuripealinna aastaks
uue hingamise: korrastame südalinna
pargid, värskendame Toomemäe,
renoveerime teekatted.
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Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus,  
leida hästi tasustatud töö ning soovitud eluase. Selle eesmärgi nimel  
jätkame juba seatud plaanide elluviimist.

Maailmatasemel haridus loob eeldused kõrgema sissetuleku teenimiseks enese-
teostust pakkuvas valdkonnas. Me töötame selle nimel, et juba meie lasteaedades ja 
-hoidudes oleksid parimad õpetajad ja tagatud vajalikud tugiteenused, et toetada iga 
lapse arengut. Tahame, et sobivat lasteaeda valides oleksid lapsevanemad jätkuvalt 
vabad, sest munitsipaal- ja eralasteaed ei erine pere kuludes.

Tartu põhikoolid ja gümnaasiumid on õpitulemustelt tipptasemel. Soovime,  
et koolipäev oleks rõõmus sündmus iga päev. Selleks läheme edasi koolihoonete 
täieliku renoveerimise kavaga ning ühtlasi kujundame koolihoovid kogukonnaaladeks, 
mis võimaldavad liikumisest täit rõõmu tunda.

Tartu oma paljude ülikoolide ja kutsehariduskeskusega on tõeline hariduse Meka,  
kus omandada tasemel ettevalmistus soovitud erialal. Linna juhtimisel tuleb teha 
nende kõigiga tihedat koostööd, et ligi meelitada veel enam õppureid ja teaduse-
tegijaid ka väljastpoolt Eestit. On tähtis, et üheskoos paneksime linnaruumigi  
kõnelema vaimsuse ja nooruse keeles – jätkame head koostööd, mis on toonud 
kesklinna näiteks AHHAA keskuse ja Delta õppehoone. See on see, mis kutsub siia 
tippteaduse või ettevõtluse talendid, loob jõukust ning heaolu kõigile.

Ettevõtlus vajab kiireid transpordiühendusi. Töötame neljarealise maantee, kiire 
rongi- ja lennuühenduse nimel, mis aitaks targal tööjõul aina rohkem tee siia leida. 
Toetame edaspidigi teadus- ja tehnoloogiaparke, inkubaatoreid, et Tartu  
oleks labor, kus sünnivad ideed ja nende pinnalt uued ettevõtted.

Olgugi, et Suur-Tartu on juba praegu  
enam kui 100 000 elanikku, tahame,  
et ka linna piirides püsiks kvaliteetsete  
elu- ja äripindade arendamine kiire  
tempoga kaasas. Selleks võtame  
kasutusse uusi elamumaid, näiteks  
Ränilinna, Jaamamõisa ning  
Kvissentali piirkonnas.

ENESETEOSTUST  
PAKKUV LINN

ENESETEOSTUST PAKKUV LINN

Võtame kasutusse uusi elamumaid,  
näiteks Ränilinna, Jaamamõisa  
ning Kvissentali  
piirkonnas.

Töötame neljarealise maantee, 
kiire rongi- ja lennuühenduse 
nimel.

Jätkame head koostööd, mis 
on toonud kesklinna AHHAA 
keskuse ja Delta õppehoone.

7

2VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER 

www.reform.ee/tartu

Teeme Tartust tootearenduseks  
parima paiga.

Jätkame koolihoonete 
täielikku renoveerimist 
ja teeme koolihoovid 
ning staadionid korda.
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Tahame, et Tartu oleks üks tõeliselt mõnus paik, kus õhk on puhas, müra vähe  
ja linnaruum sõbralik ning roheline. 

Selleks pingutame, et meie linna majad muutuksid tänapäevasemaks –  
uued ventilatsiooni- ja küttesüsteemid, laialdasem päikeseenergia ja kaugkütte 
kasutamine mitte ainult selleks, et parandada õhukvaliteeti siseruumis, vaid  
ka väljas. Soovime, et oleksime omavalitsusena uute roheliste tehnoloogiate  
rakendamisel liider ja kindel partner erasektorile.

Argipäeva stressi ja närvilisust aitab maandada autovabalt liiklemine, olgu selleks 
kõndimine või mõnel ratastega liikuril kulgemine. Kondiaurul liikumise plahvatuslik 
areng kinnitab astutud sammude õigsust, kuid ilmnevad ka kitsaskohad, millega 
kiirelt tegeleda. Senisest enam pöörame tähelepanu jalgratturite ja jalakäijate  
turvalisusele – seda aitavad saavutada erinevatele liiklejagruppidele selgelt  
eraldatud teeosad. Jätkame kõikide linnaosade ühtlase kõnni- ja jalgrattateedega 
katmist ning rajame kiired otseteed linnasüdamesse, et liikluskoormus saaks hajuda.

Endale meelepärase võimaluse liigutamiseks peavad leidma igas vanuses ja erineva 
treenitusega inimesed, sest see hoiab tervena nii vaimu kui ka füüsise. Järgnevatel 
aastatel kujundame Tähtvere puhkepargist Baltikumi mitmekesiseima välitreeningala 
koos laste mänguväljakuga ning rajame linnaosadesse treenimiseks uued lahendused: 
mägironimisseinad, minirambid, asteklaverid, golfirajad jms. Võtame prioriteediks,  
et ka erivajadustega inimeste liikumis võimalused avarduksid.

Aeg-ajalt vajavad paraku kõik arstiabi, mistõttu tuleb hoolt kanda, et arstiabiteenused 
oleksid mugavalt ja ühtviisi kõigile kättesaadavad. Seda nii uutes  
valminud ja valmivates moodsates tervisekeskustes kui ka Tartu  
ülikooli kliinikumis. Erilist tähelepanu pöörame inimeste  
vaimsele tervisele. Suurendame koostööd vaimse  
tervise ekspertidega, et hoitud oleksid nii  
lapsed, üksikud eakad kui ka tööealised.

TERVEM 
TARTU

Arstiabiteenused peavad olema 
mugavalt ja ühtviisi kõigile 
kättesaadavad.

Senisest enam tahame pöörata  
tähelepanu jalgratturite ja  
jalakäijate turvalisusele.

Meie linna majad muutuvad tänapäevasemaks – 
uued ventilatsiooni- ja küttesüsteemid,  
laialdasem päikeseenergia ja  
kaugkütte kasutamine. 
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PÕHILUBADUSED TERVEM TARTU3VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER 

Meie fookuses saab olema erinevate 
murede ennetamine, et tartlased  
saaksid nautida võimalikult pikka,  
turvalist ja tervet elu.

www.reform.ee/tartu

Oma tegevustes järgime 
keskkonnasäästlikke 
põhimõtteid.

Tagame jalakäijatele, jalgratturitele 
ja autoga liiklejatele ohutud ja  
mugavad liikumisvõimalused.
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TARTU
 

URMAS KLAAS 
Tartu linnapea

 MARGIT SUTROP 
TÜ professor, Riigikogu liige

MIHKEL LEES 
Tartu abilinnapea

E-VALIMISED 
11. oktoober kell 9.00 kuni
16. oktoober kell 20.00 
www.valimised.ee

VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER 
hääletamine kõigis jaoskondades 
kell 9.00–20.00

EELHÄÄLETUS 
11.–16. oktoober  
hääletamine kõigis jaoskondades  
kell 12.00–20.00

10

Nutikalt juhitud Tartu  
on elamiseks parim paik!

11
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ETTEVÕTLIK TARTU

ETTEVÕTLIK TARTU

Tartul on põhjust olla uhke meie ettevõtete ja 
ülikoolide üle, kus on juba aastasadu aetud 
maailmatasemel asju. Toetame ja austame  
Tartus ettevõtlikku vaimu, tänu 
millele linn areneb.

TRIIN ANETTE KAASIK RAUNO KIISK VERNI LOODMAAKRISTO SELI KAIRIT MATTOALO PETTAI MEELIS LUHTINDREK KATUŠIN 
AS Salvest  
nõukogu esimees

Pikaaegne tippjuhtTartu kinnisvarahalduse 
OÜ juhatuse liige

Hotelliettevõtja,  
Soome aukonsul

Estiko AS  
juhatuse esimees

Aura veekeskuse 
juhataja

AS Tartu Näitused 
juhataja

Pikaaegne tippjuht Ettevõtja MTÜ Sportlik Eesti 
juhatuse liige

TASUVAD TÖÖKOHAD 
• Osaleme aktiivselt uue rohetehnoloogiate 
ärikiirendi käivitamisel ja jätkame teiste 
innovaatiliste valdkondade (teadusest 
ärisse, kosmosetehnoloogia, biotehnoloogia, 
arvutimängutööstus jms) ärikiirendite  
ja -inkubaatorite toetamist. 

KOOSTÖÖ JA SÜNERGIA 
• Tahame, et Tartu oleks tootearenduseks 
parim asukoht, tänu millele jõuaksid kõige 
moodsamad tehnilised lahendused Tartu 
argipäeva esimesena: isejuhtivad sõidukid, 
nutikad liikluskorraldusvahendid,  
pakirobotid jne. 
• Turundame regiooni ühiselt koos Lõuna- 
Eesti omavalitsuste ja ettevõtetega.
• Samuti seisame ettevõtetega ühiselt  
energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise eest.

TOETAME ETTEVÕTJAID 
• Toetame iduettevõtluse kogukonda  
ühistegevustes ja rahvusvahelise  
ärifestivali sTARTUp Day korraldamist. 
• Aitame turunduskampaaniate kaudu kaasa 
sise- ja välisturistide Tartusse jõudmisele ja 
siin ööbimisele. 
• Lööme kaasa uue suurehaardelise  
tarkvaraarendajate konverentsi algatamisel. 
• Töötame sihipäraselt, et tuua Tartusse 
ettevõtteid nii Eestist kui ka kaugemalt.

NOORED ETTEVÕTLUSES
• Maailma kitsaskohti lahendavad julged 
noored on väärtus, mis vajab toetamist ja 
tunnustamist. Töötame välja noorte ettevõt-
likkuse arengukava ja viime ettevõtlus õppe 
kõikidesse Tartu koolidesse. Näeme vajadust 
noortele suunatud arengufondi ja tugisüs-
teemi järele, mis aitaks äriideedel areneda 
(nt õpilasfirmades).

AVATUD LINNAJUHTIMINE
• Arendame välja kliendihaldussüsteemi,  
et koostöö ettevõtete ja linnavalitsuse  
vahel oleks järjepidevam ning kontakt isikud 
kergelt leitavad.
•  Teeme planeerimise ja ehitusega  
seotud toimingud e-teenuseks, et info 
liiguks paberivabalt, kiiremini ja  
samaaegselt kõigi osapoolte vahel. 
• Avame rohkem avaandmeid, et võimaldada 
ettevõtetel uute teenuste arendamist. 

HEAD ÜHENDUSED
• Tartusse peab olema mugav tulla ning  
siit peab olema ka võimalik kiirelt ära käia. 
Peame piirkonna arengu seisukohast  
ülioluliseks toimivate maantee-, lennu-  
ja rongiühenduste olemasolu. 
• Aitame kaasa, et kõikjal linnas saaks  
välja ehitatud tänapäevane ja uuenduslik 
kiire sideühenduse taristu (5G).

• Jätkame tootmis- ja teenindussektori  
ettevõtete toetamist digilahenduste  
juurutamisel ning lisaks hoiame linnainves-
teeringute kõrget taset, mis edendab  
seeläbi kohalikku ettevõtlust.
• Toetame tööstusparkide ja nende  
taristu arendamist.

1312 Reformierakonna programm linnavolikogu valimisteks Tartus
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RAGNAR KEKKONENTOOMAS KAPP LAURA DANILASRENO LAIDRE MARGUS HANSONHARRI JALLAJAS MARTI VIILU ANDRUS PUNT ANNE VALK 
Tartu abilinnapea Sündmuste eestvedajaAS Tartu Veevärk 

juhataja
Sotsiaalkaitseministri 
nõunik

Tartu abilinnapea Tartu Majaomanike 
Ühingu juhatuse liige

Pikaaegne linnavolinik Tähtvere Puhkepargi 
haldusjuht

Linnavolinik  
ja üliõpilane

Tartu Korteriühistute 
Liidu juhatuse liige

14 15

PARIM ELUKESKKOND
Tartu erilisust märkavad külalised ja hindavad need, 
kellel on siin kodu. Meie linnas on aega, mis 
kiirustavas maailmas on suur väärtus.  
Meie eesmärk on linn, kus elavad  
kõige õnnelikumad  
inimesed.

RATASTEL TARTU
Rattaringluse edulugu annab innustust  
jätkata jalgsi ja rattal liikumise arendamist.
• Ohutuks liiklemiseks plaanime linnaosasid 
ühendavate kergliikluse otseteede rajamist 
ja kogujateede prioriteetset renoveerimist 
nii, et ratastel sõidukid oleksid jalakäijast  

AVATUD JÕEÄÄR 
Lähtume põhimõttest, et jõekaldad  
peavad saama linna piires läbitavaks. 
• Loome loodusraja, mis kulgeb suunal  
kesklinn-Vorbuse-Maramaa-kesklinn. 
• Ülejõe ja Tähtvere ühendamiseks ehitame 
jalakäijatele Marja silla. 
• Turuhoone ja Karlova sadama lõigul  
arendame välja jõepromenaadi, mille äärde 
tekib ka uusi võimalusi paadiga randumiseks. 
• Ajakohastame ujumiskohad ja rajame 
esimese murukattega roheranna.

VÄIKSEM JALAJÄLG 
• Toetame elurikkust suurendavaid algatusi.
•  Seame uusarendustele tingimuse rajada 
ka kõrghaljastus. 
• Toetame elamufondi energiatõhusamaks 
muutmist ja kaugküttevõimaluse laienemist.
•  Sarnaselt kesklinnas renoveeritud 
hruštšovkadele toetame Annelinna  
paneelmajade ja nende lähiümbruse  
tänapäevastamist. 
• Propageerime vesinik- ja elektriautode 
soetamist, lubades neile tasuta parkimise.
•  Seisame vesinikutankla ja enamate  
laadimispunktide rajamise eest. 
• Laiendame sadeveetorustiku piirkonda,  
et muutuva kliimaga paremini toime tulla.

SUJUV JA OHUTU LIIKLUS
• Jätkame transiitliikluse hajutamist  
linnaservadesse, ehitades välja põhjapoolse 
ümbersõidu koos Tiksoja sillaga. 
• Leevendame Annelinna majadevahelist 
liikluskitsikust, rajades juurde valgustatud 
parkimiskohti. 
• Jätkame tänavavalgustuse moderniseerimist, 
mh valgustame Märja-Haage kergliiklustee. 
• Muudame raudteeületused turvalisemaks.

LEMMIKLOOMAD 
• Tartlastega koos elab palju lemmikloomi,  
kelle heaolule tuleb tähelepanu pöörata. 
• Arvestame peamiste jalutusteede  
kujundamisel koerte pissipostide ja  
kakakonteinerite paigaldamisega.
•  Jätkame uute tarastatud jalutusväljakute 
rajamist (Veeriku, Ränilinn, Tammelinn). 
• Ajakohastame loomade varjupaiga ruumid 
ja väliala.

LIGIPÄÄSETAV LINN
• Pöörame tähelepanu, et linn oleks  
sõbralik kõigi suhtes (sh erivajadusega  
inimesed, lastega pered).
•  Avardame juurdepääsuvõimalusi sporti-
misele, kultuurile ja linnaruumile laiemalt.  
Lisame liikumisteedele rohkem pinke ja  
tualette, madaldame äärekive. 
• Suurendame kirjeldustõlke ja viipekeele 
tuge linnaga seotud sündmustel. 
• Uute hoonete puhul tagame, et kõikidel  
liiklejagruppidel oleks ühtviisi mugav ligipääs.

eraldatud. Toome juurde rendirattaid ja 
-punkte, laiendame teeninduspiirkonda  
ka linnast välja. 
• Rajame suured katustega rattaparklad 
kesklinna ja koolide juurde ning toetame 
nende rajamist ülikoolide õppehoonete,  
ühiselamute ja kortermajade piirkonda.

1514 PARIM ELUKESKKONDReformierakonna programm linnavolikogu valimisteks Tartus

RAIMOND TAMM
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TAMARA  
HRISTOFOROVA

ENE ERGMA AULI SOLOHELMER JÕGI TOIVO KABANENMARGIT SUTROP KRÕÕT KIVISTEJÜRI SASI 
Jalgpallikool Tammeka 
tegevjuht Slaavi kultuuri  

edendaja Tartus

Akadeemik Tartu Sport müügi-  
ja teenindusjuht

Pikaaegne koolijuht Maaülikooli dotsentTÜ professor,  
Riigikogu liige

Tantsukooli Shate juhtForseliuse Kooli  
direktor

TÜ Akadeemilise 
Spordiklubi juhatuse 
esimees

16 17

TARTU VAIM
Tartu on tipptasemel hariduskeskus. 
Euroopa kultuuripealinn ja UNESCO kirjanduslinn. 
Jätkame tööd selle nimel, et Tartu oleks loojatele 
inspireeriv ja toetav linn. Elav ja elamusi 
pakkuv linn, kus inimesed leiavad 
rõõmu meelepärasest  
eneseteostusest.

TUGEV ALUSHARIDUS 
• Jätkame lasteaiahoonete ning  
mänguväljakute renoveerimist. 
• Toetame mitmekesise alushariduse  
kättesaadavust ning lapsevanemate  
valikuvabadust leida lasteaiakoht linna-  
või eralasteaedade ja hoidude hulgast. 
• Toetame erasektorit uute lasteaedade  
rajamisel kiirelt arenevatesse piirkondadesse, 
näiteks Supilinna ja Kvissentali. 
• Suurendame tugispetsialistide arvu  
lasteaedades.

VÕIMALUSTEROHKED KOOLID 
• Jätkame koolihoonete täielikku  
renoveerimist ning kujundame koolihoovid 
mitmekülgselt liikumisrõõmu pakkuvateks 
aladeks. Koolidest saavad kogukonna-
keskused, kus ka pärast tunde leiavad  
tegevust nii lapsed kui ka nende vanemad. 
• Toetame kõikide Tartu koolide tegutsemist 
Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtete järgi. 
• Toetame rahvusvahelise hariduse andmist 
ning ingliskeelsete tugiteenuste kättesaada-
vust rahvusvahelistele õpilastele. 
• Jätkame koolide ja lasteaedade  
digi võimekuse tõstmist, mh abistame  
õpilasi, kelle ligipääs õppetööks vajalikele  
digivahenditele on piiratud. 
• Rajame koolide juurde katusega  
jalgratta- ja tõukerattaparklad. 
• Loome lasteaedade ja koolide „linnaaiad”.

VILGAS KULTUURIELU 
Tartu on Euroopa kultuuripealinn aastal 
2024. Võtame sellest maksimumi – Tartust 
saab ajaloo kõige nähtavam ning põnevama 
programmiga kultuuripealinn. 
• Kultuuripealinna aastaks renoveerime  
Tartu linnamuuseumi ja rajame uue  
püsi ekspositsiooni. 
• Arendame terviklikult välja Tähtvere 
kultuuri- ja puhkepargi, sh ajakohastame 
lauluväljaku. 
• Toetame kodumaiste ning rahvusvaheliste 
suurte spordi- ja kultuurisündmuste 
• (nt Rally Estonia, Coldplay kontsert)  
Tartusse toomist.

TUGEV SPORDIELU 
• Teeme koostööd erasektoriga uute  
sportimisvõimaluste (jäähall, Annelinna 
ujula, vehklemishall, golf jne) rajamisel. 
• Toetame suurte treeninglaagrite  
toimumist Tartus. 
• Arendame edasi välispordivõimalusi,  
täiustame välijõusaale, ehitame sisehalli 
rulatajatele ja trikiratturitele. 
• Toome linnaruumi rohkem avalikke  
joogipunkte. 
• Loome Tähtvere puhkeparki Baltikumi  
mitmekesiseima välispordikeskuse.
• Taliujujad saavad paremad olmetingimused.
• Suurendame linna esindusmeeskondade 
toetust. 
• Toetame koos alaliitudega erinevate  
spordialade tutvustamist koolides.

HOITUD KOOLIPERE
• Tagame kõikides Tartu koolides ja laste-
aedades vajalikud tugispetsialistid ning koor-
dineerime asutustevahelist koostööd, et kõik 
lapsed oleksid veelgi paremini hoitud, nende 
vajadused varakult märgatud. 
• Pöörame kõrgendatud tähelepanu laste 
vaimsele tervisele, nt toetades „Kiusamis-
vaba Kooli” programmi laienemist. 
• Toetame andekaid lapsi täiendavate  
koolitusprogrammidega.
• Pakume Tartu koolides võimalikult kvali-
teetset, mahedat ja eestimaist toitu. 
• Toetame õuesõpet: loome koolide juurde 
väliklassid ja soodustame õpet looduses.
•  Suurendame panust õpetajate täiendus-
koolitusse.

PÕNEV HUVIHARIDUS 
• Algatame 65+ tartlastele huvitegevuse 
toetuse. 
• Viime kultuuriseltside tegevuse endisesse 
ERM-i (raudteelaste klubi) hoonesse  
avaramale pinnale.
• Näeme huviharidust haridussüsteemi 
täisväärtusliku osana. 
• Laiendame üldhariduse rikastamiseks  
pakutavaid huvihariduse aktiivõppe  
programme ja projekte. 
• Kaasame huvikoole partnerina ka kultuuri-  
ja noortesündmuste planeerimisse ja  
korraldamisse. 
• Loome fondi huvikoolidele oma ruumide ko-
handamiseks erivajadustega osalejate tarbeks.
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HOOLIV TARTU
Tartu tugevuse alustala on terved ja õnnelikud 
inimesed. Arstiabi on kättesaadav ja taskukohane, 
tagatud on vajalikud tugiteenused. Üle linna on 
leitavad suurepärased võimalused liikumiseks  
ja sportimiseks – ikka selleks, et hoida  
tartlaste vaimne ja füüsiline  
tervis tugevana.

VAIMNE TERVIS 
• Teeme üldrahvalikku teavitustööd 
vaimse tervise kohta. 
• Töötame välja erinevad meetmed,  
et toetada lapsi, üksikuid eakaid ning inimesi 
vaimselt keerulistel töökohtadel. 
• Suurendame haridus- ja sotsiaaltöötajate 
võimalusi saada tuge, luues neile mentorlus- 
ja nõustamisfondi. 
• Pakume rohkematele peredele võimalust 
osaleda vanemlusprogrammides ning  
perenõustamises. 
• Tegeleme kõiki osapooli hõlmava ennetus-
töö ja kriisilahendustega vägivallaolukordade 
(sealhulgas perevägivalla) puhul. 
• Loome lisavõimalusi, et lapsed saaksid 
psühholoogilist abi ning vaimse tervise hoid-
mine oleks koostöös Hariduse Tugiteenuste 
Keskusega fookuses igas haridusasutuses.
•  Loome programmi kunstiga tegelemise 
abil vaimse tervise toetamiseks. Muusika-, 
tantsu- ja kunstikoolid saavad pakkuda oma 
programme, mis on mõeldud spetsiaalselt 
vaimse tervise ja heaolu tõstmiseks ning 
sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

SOTSIAALHOOLEKANNE
• Soovime, et tartlased saaksid elada  
võimalikult pikalt ja tervelt omas kodus. 
Töötame koos keskvalitsuse ja era sektoriga, 
et lahendada pikaajalise hoolduse  
(hooldekodud, koduhooldus) väljakutsed. 
• Loome juurde hooldekodukohti,  
suurendame koduhoolduse mahtu ning 
kvaliteeti. 
• Otsime uusi viise, kuidas inimesed saaksid 
vajaliku abi kohta infot võimalikult kiirelt.

ARSTIABI KÄTTESAADAVUS
• Teeme jätkuvalt koostööd Tartu ülikooli 
kliinikumi ning teiste tervishoiuasutustega, 
et tagada tartlastele kiire ja kvaliteetne 
arstiabi. 
• Suurendame perearstikeskustes töötavate 
hoolduskoordinaatorite arvu, et inimesed 
saaksid vajaliku toe meditsiinisüsteemi ja 
sotsiaalsüsteemi koostöös.

EASÕBRALIK LINN 
• Arendame linna easõbralikuna, võttes 
fookusesse enam kui 60-aastaste inimeste 
vajadused. 
• Teeme tihedat koostööd puuetega  
inimeste esindusorganisatsioonidega –  
loome puuetega inimeste jaoks vajalike  
teemade aruteluks püsiva koostöökogu. 
• Toetame jätkuvalt Tartu Eakate Nõukoja, 
Tartu Puuetega Inimeste Koja, Kodukotuse  
ja teiste eakate elukvaliteedi tõstmisega 
tegelevate organisatsioonide tegevust. 
• Laiendame eakate kukkumisennetus-
programme ning korraldame erinevaid  
eakate üritusi (näiteks eakate orienteerumine, 
eakate terviseolümpia, eakate päev,  
kõnniringid). 
• Jätkuvalt aitavad üksikuid eakaid  
heaolumeistrid. Kutsume ellu uue  
programmi, mis aitab üksikuid eakaid  
suhtluskaaslase leidmisel.
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E-VALIMISED 
11. oktoober kell 9.00 kuni
16. oktoober kell 20.00 
www.valimised.ee

VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER 
hääletamine kõigis jaoskondades 
kell 9.00–20.00

EELHÄÄLETUS 
11.-16. oktoober  
hääletamine kõigis jaoskondades  
kell 12.00-20.00

TEE OMA VALIK  
TARTU TUGEVAIMA
MEESKONNA HULGAST! TARTU
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