Hea tartlane!

Tartut juhtides peame mõtlema suurelt, julgelt, aga kindlasti ka targalt.
Tartu on suuruselt teine Eesti linn. Aga ta on ka üle-euroopalise tähtsusega
teaduse, hariduse ja kultuurilinn, aga samuti Lõuna-Eesti arengumootor.
Me tahame, et nii see ka jääks. Või mis jääks – meie soov on, et Tartu
areneks võrdseks partneriks meie regiooni pealinnadele Tallinnale ja Riiale
ning püsiks Euroopa ülikoolilinnade esireas. Meie sihiks on kiire
raudteeühendus Tallinna ja Riiaga ning Tallinn-Tartu kaasaaegsetele
nõuetele vastav autotee. Oleme selle eesmärgi nimel visalt aastaid
töötanud ning koos partneritega jõuame nende eesmärkide
realiseerimiseni.
Tuleb mõelda Julgelt, kuid selle juures peavad jalad ikka kindlalt maad
puudutama. Suured projektid on ainult siis edukad, kui alustame Tartu
inimese heaolust. Meie linna areng on vaid siis sujuv, kui siin on hea elada,
kui siia tahetakse tulla ja jääda. Kui iga tartlane tunneb, et ta on siin hoitud
ja oodatud, siis panustab ta hea meelega kogu linna arengusse.
Tartu mootoriks on tartlane. Mootori paneb tööle võti - koostöö. Koostöö
nii Tartu ülikoolidega, erasektoriga, ümbritsevate omavalitsuste kui riigi
keskvalitsusega. Sellest tööst ning eesmärkidest meie valimisplatvorm ja
tegevuskava räägivadki.

Koos teeme Tartust ühe Euroopa kaunima ja inimsõbralikuma linna!
Teised lubavad, meie teeme!

Professor Aadu Must

Keskerakonna esinumber
Linnapeakandidaat

ÜLE-LINNALINE TEGEVUSKAVA
•
•
•

•

Viime ühistranspordi liinivõrgu ja graafikud vastavusse inimeste reaalsete vajadustega
ning integreerime Tähtvere valla ühendused Tartu linna liinivõrku.
Läheme üle tasuta ühistranspordile ja vähendame sellega oluliselt linna reostuskoormust.
Käivitame
uuringud
innovatiivsete
hübriidlahenduste
(nt
elektribusside
ülikondensaatorid) ja alternatiivsete ühistranspordivahendite (nt monorelss)
kasutamiseks Tartus.
Arendame välja parimad transpordiühendused nii, et Tallinnasse saaks 1,5 tunniga ja
Riiga 2,5 tunniga.

•

Lühendame keskvalitsuse kaasabil arstiabi järjekordi. Ehitame uued tervisekeskused
ning Maarjamõisa haigla uue korpuse.

•

Tõstame pedagoogide palka. Lõpetame osade pedagoogide töö alavääristamise ja
viime lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate, treenerite jt pedagoogide töö
tasustamise vastavusse nende kvalifikatsiooni ja panusega.
Kindlustame kõigile lastele tasuta tervisliku koolitoidu lasteaiast gümnaasiumi- ja
kutseõppe lõpuni.
Ohjame lasteaiatasude tõusu. Teeme lisasoodustusi alates perekonna teisest lasteaialapsest.
Laste tervise säästmise nimel läheme üle e-koolikotile.
Jätkame laste mänguväljakute rajamist, korrastamist ja kaasajastamist. Ühendame
mänguväljakud ja puhkealad kõigile elanikele mõeldud väli-sportimisvõimalustega
(lauatenniselauad, treeningseadmed, parkuuriplatsid, rulapargid jne).

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Võimaldame igale lapsele tasuta huviringi.
Loome suuresti vabatahtlikkuse baasil tegutseva ning isetoimiva Avatud
Kultuurikeskuse, kus igaühel on võrdsed võimalused teatri-, muusika- jm
harrastustega tegelemiseks.
Toome Tartu Laululava kultuurile tagasi ning renoveerime Kuperjanovi 9 maja linna
kultuuri- ja seltsikeskuseks. Avardame ka muude olemasolevate hoonete baasil
kultuuritegemise võimalusi.
Rajame uue hooldekodu Rahingele.
Kindlustame (kodu)õendushooldusteenused kõigile vajajatele, suurendame isikliku
abistaja teenuse mahtu ja omastehoolduse toetust.
Väärtustame ja toetame elukestvat õpet, mh Väärikate Ülikooli.

•

Viime transiitliikluse järkjärgult linnast välja: jätkame idaringtee ehitust, rajame Riia
ringi asemele mitmetasandilise ristmiku, valmistame ette põhjaringtee ja Tähtvere silla
ehitust.

•

Ühendame senised ja veel ehitatavad kergliiklusteed linnaosi ning Suur-Tartu asumeid
orgaaniliselt ühendavaks tervikuks.

•

Liiklusturvalisuse tõstmiseks valgustame kõik jalakäijate ülekäigurajad ning varustame
käidavamad neist liikumisanduritega valgusmärkidega.

•

Teeme koos ühistutega korda kvartalisisesed teed. Algatame projektid „Roheline õu“ ja
„Turvaline kodu“.

•

Toetame korteriühistute, majaomanike jt ühingute tegevust ning soodustame nende
omavahelisi ühisprojekte (mh mängu- ja rohealade arendamist ning parkimiskohtade
välja ehitamist). Viime sisse koolitustoetuse eramajade omanikele ja ühistutele.

•

Kindlustame pääste- ja kiirabisõidukite takistusteta kiire juurdepääsu korruselamute
juurde. Töötame korteriühistute jaoks välja näidislahendused ja aitame nende
realiseerimisel.

•

Seame eesmärgiks: kõik Tartu pargid korda! Taastame linna rohealasid ühendavad
rohekoridorid ning istutame iga maha võetud puu asemele uue.
Laiendame kaasaegse linnaaianduse võimalusi ja viime ellu projekti „Igale tartlasele
oma puu ja peenar“.
Täiendame linna parke ja haljasalasid tartuliku linnamööbliga ja sellega integreeritud
mobiilsete seadmete (miks mitte kondiaurul töötavate?) laadimispunktidega.
Rajame kõigisse linnaosadesse koerte jalutus- ja harjutusaiad.
Ehitame katusealusega rattaparklad koolide, linna- ja riigiasutuste juurde ning loome
toetusprogrammi korrusmajade rattaparklate rajamiseks. Käivitame rattaringluse kogu
linnas.
Seame jäätmejaamade ja taaskasutuskeskuste tõhusama toetamise ning
keskkonnahariduse edendamise abil eesmärgiks olmejäätmete täieliku sorteerimise,
sorteeritult kogumise ja taaskasutuse, saavutades paralleelselt sellega prügi veo- ja
vastuvõtuhindade olulise languse või koguni kadumise. Lahendame muuhulgas
rõivajäätmete kogumise probleemi.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Korrastame Emajõe kallasrajad kogu senise linna piires loodus- ja matkaradadeks ning
arendame edasi Jänese rada, Luharada, Linnuteed. Rajame promenaadi Võidu sillast
Turusillani.
Arendame edasi Tähtvere ja Ihaste spordi- ja puhkepiirkondi. Rajame linnaosadesse
tänavaterviserajad.
Renoveerime koolide staadionid, korrastame olemasolevad pallimänguväljakud.
Alustame munitsipaalelamuehitust noortele spetsialistidele, et haritud noored jääksid
Tartusse.

•
•
•

•

•

Kaasajastame 10 aastaga kõik kooli- ja lasteaiahooned. Jätkame lasteasutuste õuealade
ja välisvalgustuse uuendamist.
Lahendame parkimisprobleemid erasektoriga koostöös ehitatavate korrusparklate ning
ühistutele mõeldud toetuste abil.
Ehitame koostöös Tartu ülikooliga välja multifunktsionaalse spordi-, kultuuri- ja
konverentsikeskuse, mis võimaldab konverteerida Tartu võimsa teaduspotentsiaali
linnale edu ja tulu loovaks konverentsiturismiks.
Jätkame Suur-Tartu loomise kursil ja linna tulubaasi kasvatamiseks peame oluliseks, et
kõik Tartus töötavad, õppivad ja siin toimetavad inimesed saaksid ka ametlikult
tartlasteks.
Tartu on Lõuna-Eesti arengumootor. Suurendame Tartu ja Tartu ülikoolide ühist panust
Eesti elus eelkõige hariduse, teaduse, kultuuri, teadusmahuka ettevõtluse valdkonnas
ning arendame Tartus ja lähiümbruses välja erinevate elualade tugi- ja
nõustamiskeskused. Toetame Vabariigi Valitsuse püüdlusi riigiasutuste jätkuvaks
toomiseks Tartusse.

•

Viime ellu kava: Tartu - Euroopa kultuuripealinn 2024

•

Kaasame linnaplaneerimisse ja linnajuhtimisse senisest oluliselt enam Tartu ülikoolide
ja teadusasutuste potentsiaali, arvestame linna planeerimisel kaasaegseid tehnilisi ja
infotehnoloogilisi lahendusi (tänavavalgustuse fotosilmad ja valgusandurid, QRkoodidega digigiidid jms).

•

Loome linlaste informeerimiseks ning paremaks kaasamiseks linnateabekanalid ja
linnakodanikuportaali.

•

Kaasame Tartu Noorte Volikogu aktiivselt linnavolikogu ja selle komisjonide töösse.

•

Korraldame linnavalitsuse menetlusteenistuse ümber munitsipaalpolitseiks. Suurendame nende volitusi avaliku korra tagamisel.

•

Toetame asumitesse kogukonnakeskuste-seltsimajade rajamist (eelkõige
olemasolevate hoonete, nt koolide baasil). Soodustame linnaosaseltside ja
kodanikuühenduste tegevust.

•

Rajame lemmikloomade kalmistu.

KESKLINN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korrastame lipuväljaku Toomemäel
Ehitame kaldapromenaadi Võidu sillast Turu sillani
Rajame mänguväljakud Treffneri parki, Lille mäele ja Ahhaa juurde
Ehitame rulapargid Lille mäele ja Holmile
Paneme Ahhaa ja Aura vahele jm lauatenniselauad
Rajame koerte jalutusaia Lille mäele
Korrastame Senffi trepi
Ehitame statsionaarse pisilava Poe parki või Emajõe äärde
Katame Antoniuse õue kergkatusega
Toetame Magasini tänava kultuurikvartali arendamist
Rajame ajaloostendid Jaani kiriku juurde
Rajame statsionaarse lilleturu
Ehitame korrusparklad kesklinna, sh Magistri tänavale
Rajame Fortuuna tänavale kaasaegse perearstikeskuse
Toetame Maarja kiriku taastamist
Toetame Uspenski kiriku renoveerimist
Püstitame Tartu Maratoni ausamba
Toetame Georg Hackenschmidti ausamba rajamist
Laiendame turvakaamerate võrku

ANNELINN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loome ühistranspordi otseühenduse Ihaste silla kaudu Annelinna, Maarjamõisa ja
Lõunakeskuse piirkondade vahel
Viime ühistranspordi graafikud sõitjate vajadustega vastavusse
Renoveerime Sõpruse silla
Viime läbi pilootprojekti: liftid majja!
Toetame korteriühistuid hoonete renoveerimisel ning mänguväljakute ja parkimisalade
rajamisel ning jäätmemajanduse korraldamisel
Rajame mängu- ja puhkeala Põhja puiestee piirkonda
Tartu-teemalised seinamaalingud korrusmajade otsaseintele
Rajame Nõlvaku tänavale kaasaegse perearstikeskuse
Renoveerime Annelinna gümnaasiumi ja Hansa kooli, otsime võimalusi Puškini kooli
remondiks
Renoveerime Pääsupesa lasteaia ja uuendame Annikese lasteaia õueala
Rajame jalg- ja sulgpallihallid ning külmutusseadmetega uisuplatsi
Ehitame välja Anne kanali teenindushoone
Loome õuesõppeklassi Emajõe ja Anne kanali vahele
Korrastame ja puhastame Anne kanali
Rajame Nõlvaku tänavale mängu- ja puhkeala
Täiendame spordi- ja puhkealasid lauatenniselaudade, pinkide jm
Rajame rulapargi Sõpruse silla alla

•
•

Uuendame Annelinna tiigi ümbruse: uued kõnniteed, pingid, prügikastid, mänguväljak
jne
Laiendame linnaaianduse võimalusi

IHASTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Piirame läbivat liiklust Ihastes
Jätkame jalakäijate- ja kergliiklusteede ehitust
Ehitame paadisadama ja supelranna
Korrastame ja valgustame spordiplatsid ning terviserajad
Ühendame terviserajad eri pikkusega tähistatud ringideks
Rajame valgustatud suusaraja
Ehitame eakatele uued hooned Nõlvaku tänavas
Lõpetame Idaringtee III etapi

ÜLEJÕE. RAADI, KRUUSAMÄE, KVISSENTAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ehitame koostöös Tartu ülikooliga multifunktsionaalse spordi-, kultuuri- ja
konverentsikeskuse
Rajame Eesti Vabariik 100. aastapäevaks Jannseni ja Koidula mälestusmärgi
Ehitame Marja–Lubja tänava silla
Renoveerime Vabadussõjas Lõuna-Eestis langenute ausamba Raadil
Rajame õpperaja Raadi dendroparki ja purskkaevu Raadi järvele
Korrastame linnaujula ja ehitame sinna lasteujula
Renoveerime Raatuse kooli
Ehitame Maarja tugikeskusele peremajad
Toetame Peetri kooli ja Waldorfkooli ehitust
Toetame Peetri kiriku renoveerimist
Toetame elamuehitust Kvissentalis ja Kummeli ning Ujula tänava piirkonnas
Rajame sildumisala Kvissentali
Toetame Ratsakooli arendamist
Toetame Lodjakoja arendusprojekte
Rajame mänguväljakud Muru-Põllu-Kummeli kanti ja Raadi parki

KARLOVA JA ROPKA
•
•
•
•
•
•
•

Renoveerime Karlova kooli
Piirame läbivat liiklust linnaosa väiketänavatel
Ehitame Riia-Vaksali kergliiklussilla
Rajame mängu- ja puhkeala Siili tn vm Emajõe äärde
Ehitame reguleeritud jalakäijate ülekäigu Sepa-Tähe ristmikule
Arendame edasi Sepa staadionit
Renoveerime spordi- ja mänguala Kutseharidusekeskuse ja Variku kooli juures

•
•
•
•

Ehitame spordihoone Aianduse tänavale
Renoveerime Variku kooli
Täiendame Ropka pargi puhkeala ning rajame sinna ka koerte jalutus- ja
harjutusalad
Rekonstrueerime Rahu 8 sotsiaalmaja

MAARJAMÕISA, VEERIKU, TAMMELINN, VARIKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renoveerime Tamme kooli
Laiendame mängu- ja spordiväljakuid Tamme kooli juures ja Raja pargis
Tartu-teemalised seinamaalingud korrusmajade otsaseintele
Ehitame Maarjamõisa haiglale uue korpuse (sh lastehaigla)
Renoveerime Maarjamõisa Lasteaia
Rajame valgustatud kergliiklustee FIst Lõunakeskuseni
Ehitame välja mitmetasandilise Riia ristmiku ringteel
Ehitame Riia-Vaksali kergliiklussilla ja kergliiklustunneli
Loome kiiremateks ühendusteks ühistranspordikoridori ja jalgrattatee marsruudil
Maarjamõisa-Kesklinn-Annelinn
Loome normaalselt toimivad ühistranspordiühendused Variku ja Tammelinna ning
teiste linnaosade vahel

SUPILINN JA TÄHTVERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toome Tartu Laululava kultuurile tagasi!
Renoveerime Kuperjanovi 9 hoone linna seltsi- ja kultuurikeskuseks
Ehitame Marja tänava silla
Renoveerime Oa tänava
Täiendame Supilinna spordiparki ja dendroparki uute võimalustega
Rajame ja tähistame dendropargi looduse õpperaja
Korrastame Jänese matkaraja
Rajame Emajõe randa laste ujumisala
Täiendame Karu pargi mänguväljakut välispordialaga
Korrastame Jakobsoni-Taara puiestee liiklussõlme
Rajame Jakobsoni-Taara ristmiku piirkonda mänguväljaku
Muudame Taara puiestee lõpuni alleeks
Rajame Taara pst – Kastani – Näituse nurgale Matteuse platsi
Normaliseerime liiklusolukorra Näituse ülesõidul

TÄHTVERE VALD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anname käiku renoveeritud ja juurdeehitusega Ilmatsalu lasteaia
Liidame Tähtvere sujuvalt linna ühistranspordivõrgustikku
Rajame kergliiklustee Tartust Ilmatsallu, Vorbusele ja Tiksojale ning ühendame
need koos Linnu tee ja Jänese rajaga Tartu ühtsesse terviseradade võrgustikku
Rekonstrueerime Jänese matkaraja ja Luharaja
Laiendame Rahinge spordikeskuse tegevusi ja kavandame Vorbusele
puhkekeskuse
Rajame parkla Rahinge järve äärde
Rajame Kärevere sadama
Rajame Rahingele hooldekodu
Ehitame Märjale katlamaja
Muudame Järve tee Ilmatsalus ja Kõpla tee Rahinge järve ligidal tolmuvabaks
Rajame Märjale kõnnitee
Toetame vabatahlike päästjate tegevust

