Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe
ühiseks tegutsemiseks Tartus aastatel 2002-2005
Osapooled, soovides ühendada oma jõupingutused Tartu edasise arengu nimel ning
sõlmides 25. oktoobril 2002. a käesoleva kokkuleppe koostööks Tartu linnavolikogus
ja linnavalitsuses, määratlevad alljärgnevalt peamised ühise tegevuse suunad ja
eesmärgid.
Käesolev koalitsioonilepe tugineb Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valimisprogrammidele 20. oktoobri 2002. a. kohalike omavalitsuste volikogude
valimisteks Tartus, lähtub arengustrateegiast Tartu 2012 ning teistest Tartu
linnavolikogus kinnitatud arengukavadest ning 17. oktoobril 2001. a osapoolte vahel
sõlmitud koalitsioonilepingus väljendatud suundumustest.
I Tartu – ülikooli- ja teaduslinn
1. Lähtume põhimõttest, et linnavõimu kohuseks on tagada ülikoolidele ja
teadusasutustele soodne arengukeskkond ja infrastruktuur.
2. Toetame Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli initsiatiive hariduse
kvaliteedi parandamiseks, ülikoolide hoonetekomplekside väljaarendamist ja
uute võrsuvate kõrgtehnoloogiafirmade arendamiseks.
3. Peame oluliseks inseneriõppe edendamist ning veterinaaria õpetuse jätkumist
Eesti Põllumajandusülikoolis.
4. Muudame koos Tartu Ülikooliga TÜ Botaanikaaia avatud
keskkonnahariduskeskuseks nii noortele kui täiskasvanutele.
5. Jätkame koostöös ülikoolidega üliõpilaselamute uuendamise programmi.
Renoveerime TÜ Narva mnt 25 ja 27 ning EPMÜ Kreutzwaldi 52
üliõpilaselamud.
6. Loome koos ülikoolide ja teadus-arendusasutustega nõustamis- ja
kohanemiskeskuse välisüliõpilastele ning välisõppejõududele.
7. Tellime Tartule vajalikke uuringuid Tartu ülikoolidelt. Premeerime parimaid
Tartu-teemalisi uurimusi Raefondi kaudu.
II Tartu - hariduslinn, laste- ja noortesõbralik linn
1. Toetame lastega peresid, suurendame lapse sünnitoetust 500 krooni võrra.
Tõstame esimese ja teise lapse linnapoolse sünnitoetuse 5000 kroonini ja
järgmistel lastel 6500 kroonini.
2. Tagame igale lapsele Tartus lasteaiakoha. Muudame lasteaiakohad
kättesaadavaks ka väiksema sissetulekuga peredele.
3. Tõstame Tartus antava hariduse konkurentsivõimet, selleks tõhustame
õpetajate täiendõpet, uuendame õppevahendeid ja võtame kasutusele uusi
õpimeetodeid, korrastame koolivõrku ja jätkame koolimajade remontimist.
4. Hoolitseme koolitoidu kvaliteedi eest ja remondime kõik koolisööklad,
taotleme koolitoidu riiklikku rahastamist kõigile põhikooli õpilastele.
5. Varustame kõik koolid kvaliteetse internetiühenduse ja moodsate
arvutiklassidega.
6. Toetame järjekindlalt õpilasteadust. Jätkame kooliteaduse rahastamist Tartu
Kultuurkapitali kaudu.

7. Peame oluliseks eesti keele puhtuse säilitamist. Tõstame eesti keele õpetamise
taset muu emakeelega õpilastele.
8. Arendame Tartu Kutsehariduskeskuse Eesti juhtivaks ametikooliks ning
täiend- ja ümberõppe keskuseks. Kutsehariduskeskuse töökojad saavad uue
sisseseade.
9. Pakume igale lapsele võimetekohast lahendust haridustee jätkamiseks;
korraldame noorte karjäärinõustamissüsteemi. Võitleme koolist väljalangevuse
vastu, osutades tähelepanu iga lapse probleemidele.
10. Toetame noorte omaalgatust ja edendame noorteühenduste tegevust, arendame
avatud noortekeskusi, edendame isamaalist kasvatustööd.
11. Korraldame lastele suviseid linnalaagreid ja töömalevaid.
12. Remondime Mäe tänava lastekodu.
13. Parandame puuetega inimeste juurdepääsu kutse- ja kõrgharidusele ning
tööturule; loome nõustamiskeskuse puuetega lastele ja nende vanematele.
14. Jätkame linna toetust noortespordile spordiklubides ning kultuurilisele,
keskkonna-alasele ja tehnilisele huvitegevusele huvikeskustes ning muusikaja kunstikoolides. Tagame lastele võimaluse omandada tema huvidele ja
võimetele vastav huviharidus.
III Tartu - avatud juhtimisega, säästlikult ja tulemuslikult majandav linn
1. Toetame üleminekut omavalitsuste volikogude nelja-aastasele
valimisperioodile.
2. Parandame juurdepääsu internetile ja e–teenustele, tagame sellega ühtlasi
pideva ligipääsu avalikule teenusele.
3. Toetame kodanikeühenduste, mittetulundusühingute, seltside jms. kaasamist
linnaelu korraldamisse.
4. Maamaksu määr ei suurene.
5. Lähtume ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste ning ühistranspordi hindade
määramisel põhjendatud kuludest.
IV Tartu - meeldiva ja turvalise elukeskkonnaga Emajõelinn
1. Lähtume põhimõttest, et hea elukvaliteet peab Tartus olema tagatud nii lastele,
tööinimestele kui eakatele.
2. Seame oma eelistuseks tühermaade kaotamise ning linna territooriumi aruka ja
tihendatud kasutuselevõtu.
3. Kiirendame linna arenguks vajaliku riigimaa munitsipaliseerimist, aitame leida
ettevõtete rajamiseks sobivaid krunte ja hooneid.
4. Loome tartlastele võimaluse soetada endale linna piires soodsalt eramukrunt
või korter.
5. Ehitame iga maja juurde Tartu linnas valgustatud asfalttee. Vanalinnas
kasutame tänavate uuendamisel kesklinnale sobivat sillutist.
6. Toetame ülikoolide initsiatiivi rajada endistesse katseaedadesse uued
eramurajoonid ülikoolide õppejõududele ja töötajatele. Kvissentali, Raadile ja
Jaamamõisa planeerime uued elamurajoonid. Linn osaleb uuselamurajoonide
väljaehitamisel teede ja tänavavalgustuse rajamisega.
7. Muudame Vana-Ihaste suvilarajoonist elamurajooniks, asfalteerides ja
valgustades tänavad.

8. Planeerime Mõisavahe tänava ja Uus-Ihaste vahelisele alale kortermajapiirkonna.
9. Jätkame omanike toetamist muinsuskaitseliste hoonete ennistamisel.
10. Nõustame ja toetame ühistuid majade renoveerimisel, soodustame vanalinnas
korterite ehitamist.
11. Jätkame laste ja noorte mängu- ja spordiväljakute rajamist igasse linnaossa.
12. Tagame koostöös Tartu veevärgiga ja Euroopa abiprogrammide toel puhta
joogivee toomise Tartu kodudesse ja reovee viimise puhastisse.
13. Jätkame jäätmemajanduse korrastamist, elanike teadlikkuse tõstmist, sh
jäätmete sorteerimise propageerimist, samuti ohtlike jäätmete kogumist.
14. Jätkame Tartu haljastamist. Igal aastal istutame vähemalt 500 noort puud.
Korrastame Tartu pargid. Paigaldame nii parkidesse kui jalakäijate tänavatele
istepingid.
15. Käivitame kõnniteede ehitamise programmi. Alustame lasteaedade ja
koolimajade juurest, et uute kõnniteedega muuta turvaliseks väikeste liiklejate
lasteaia- ja koolitee.
16. Jätkame suurmajade vaheliste kvartalisiseste teede asfalteerimist ja laiendame
parklaid.
17. Paigutame bussipeatustesse valgustatud bussiootepaviljonid.
18. Jätkame Emajõe kallaste kindlustamist ja kaldapealsete väljaehitamist.
Korrastame olemasolevad supluskohad ja rajame sinna uusi spordiplatse.
19. Ühendame linnaosad ohutute jalgrattateede ja rulluisuteedega.
20. 2003. aastal ehitame valmis Turusilla.
21. Taasühendame Raadi endised sõjaväealad linnaga.
22. Taastame vana Narva maantee selle ajaloolisel trassil.
23. Tallinn-Tartu kiirtee osana ehitame Võru tänava ja Ringtee tänava ristmiku
koos kahetasandilise raudteeületuskohaga Tartu ringteele. Ringtee tänava
ehitame täies mahus neljarealiseks.
24. Korraldame narkomaania- ja alkoholismiennetusaktsioone, kaasates nendesse
noorteorganisatsioone ja teisi kodanikeühendusi.
25. Rakendame korrakaitses senisest enam abipolitseinikke. Arendame edasi
naabrusvalve projekti ning linlaste kaasamist korrakaitsesse. Nõustame
korteriühistuid turvalisuse kindlustamisel.
V Tartu - kaasaegse hoolekandesüsteemiga terviselinn
1. Kindlustame vanaduspensionäridele tasuta bussisõidu Tartus.
2. Soetame linnakortereid, aitame kaasa sundüürnike probleemide lahendamisele,
loome üürivaidluskomisjoni vaidluste kiiremaks kohtueelseks lahendamiseks.
3. Tartlane peab saama kõrgetasemelist arstiabi oma kodulinnas. Toetame arstide
tegevust madalate rendimääradega.
4. Tagame sotsiaalabi kättesaadavuse, et võimaldada igaühel endaga toimetulek,
suurendame eakate ühendustele mõeldud tegevustoetusi, ehitame puudega
inimestele kohandatud elamispindu ning sotsiaaleluruume.
5. Parandame hooldusravi kättesaadavust Tartus, suurendame voodikohtade arvu.
Tagame tartlastele hooldusravil viibimise ilma voodipäeva tasuta.
6. Rajame uue eakate päevakeskuse Annelinna. Suurendame Tartus
hooldekodukohtade arvu. Jätkame Vaimse Tervise Hooldekeskuse
renoveerimist.

7. Korraldame eakatele ja puuetega inimestele arvuti- ja interneti kasutamise
õpet.
8. Laiendame koduhooldust ja muid hoolekandeteenuseid ning toetame linna
poolt korraldatavat kodulähedast hoolekannet.
9. Tagame lastele pideva tervise-, sh hammaste kontrolli koolis ja lasteaias.
Samuti korraldame järjekindla tervisekontrolli koolide ja lasteaedade
töötajatele.
10. Suurendame toetuse puuetega inimestele invatakso sooduskasutamiseks kolme
aastaga kahekordseks. Teede, tänavate ning hoonete ehitamisel ja
remontimisel arvestame puuetega inimeste vajadusi. Liikumispuuetega
inimeste, vanurite ja lapsevankriga reisijate paremaks teenindamiseks viime
madalapõhjaliste linnaliinibusside osakaalu vähemalt kümnendikuni nende
koguarvust.
11. Tööhõive parandamiseks korraldame noortele töötutele suvekoole ja
õppelaagreid.
12. Korraldame pikaajaliste töötute ümberõpet, loome koolitussüsteemi
töökogemusteta noortele töötutele ning piiratud töövõimega inimestele.
VI Tartu – ettevõtluslinn
1. Soodustame koostööd ettevõtjate ja teadlaste vahel ning arendame Tartut kui
innovatiivset linna.
2. Toetamaks teadusmahuka väike- ja keskmise ettevõtluse arengut Tartus
tõhustame koostööd ülikoolide, riigi ja Euroopa Liiduga Tartu Teaduspargi
muutmiseks kaasaegseks inkubatsioonikeskuseks ning TÜ
Tehnoloogiainstituudi väljaehitamist Maarjamõisa väljal.
3. Toetame tööstuspiirkondade arendamist tehnilise infrastruktuuri – teede ja
kommunikatsioonide väljaehitamise kaudu.
4. Tartu kui Lõuna-Eesti turismikeskuse edendamiseks toetame Tartus
kontsertide, etenduste ja spordivõistluste korraldamist ning koostöös
ülikoolide ja TÜ kliinikumiga edendame konverentsiturismi.
5. Arendame välja Tartu Ülenurme lennuvälja ja koostöös lennufirmadega avame
rahvusvahelise regulaarse lennuliikluse Ülenurmelt.
6. Toetame turismi arendamist Emajõel ja laevaliikluse taasavamist Tartu –
Pihkva veeteel.
VII Tartu - kultuuri- ja spordilinn
1. Hoiame Tartu identiteeti, pöörates suurt tähelepanu linna rikkaliku
kultuuripärandi ja Tartu ajaloolise ilme säilitamisele tutvustamisele.
2. Ennistame Jaani kiriku 2005. aastaks.
3. Konserveerime Toomkiriku müürid ja avame vaateplatvormi külastajatele.
4. Ehitame valmis Mänguasjamuuseumi ja Antoniuse õue.
5. Aitame kaasa Eesti Rahva Muuseumi taastamisele tema ajaloolises asukohas
Raadi mõisas.
6. Ehitame Ahhaa!-keskusele hoone kesklinna.
7. Avame mälestustahvlid Tartus teeninud silmapaistvatele Eesti Vabariigi
kindralitele Ernst Põdderile, Nikolai Reegile, August Traksmaale ja Jaan
Ruusile.

8. 2003. aasta võidupühaks taastame Vabadussõja kangelastele pühendatud
Kalevipoega kujutava mälestusmärgi.
9. Püstitame 2004. aastal rahvusliku ärkamisaja suurmehe Villem Reimani
monumendi ning 2005.aastal eesti muusika suurkuju ning kauaaegse
Vanemuise muusikajuhi Eduard Tubina mälestusmärgi.
10. Rajame Tammelinna uue raamatukogu ja eakate päevakeskuse koos internetipunktiga.
11. Toetame linnaosades omaalgatusliku tegevuse edendamist, sh linnaosapäevade
korraldamist.
12. Ilmestame suvist kultuurielu Tartu Muusikafestivali ooperi- ja
muusikalietendustega Tartu laululaval ning tiheda kultuurisündmustikuga
linnas.
13. Korraldame 2005. aasta rahvusvahelised Hansapäevad Tartus.
14. Kinnistame kalendrisse Tartu Linna Päeva. Sisustame vastava nädala
kvaliteetse kultuuriprogrammiga.
15. Arendame professionaalset ja taidluskultuuri ning toetame
rahvuskultuuriseltse ennekõike tegevustoetuste ning projektide rahastamise
kaudu.
16. Käivitame programmi "Lustlik memm, taat ja põnn" pensionäridele ja nende
lastelastele erinevate põlvkondade ühistegevuse soodustamiseks.
17. Arendame eelistatult noortesporti. Toetame puudustkannatavate perede laste
osalemist spordiklubide töös. Loome rohkem võimalusi igapäevasteks
spordiharrastusteks.
18. Ehitame välja Tähtvere spordipargi suusa-, jooksu- ja mägiratta-sõidu
radadega.
19. Jätkame Tamme staadioni väljaehitamist, uuendame jooksurajad ja
palliplatsid.
20. Ehitame täiendava spordisaali Turu tänava spordihoonele.
21. Rajame Raadile Tartu Suurhalli.
22. Õpetame tasuta kõik 3. klassi lapsed ujuma.

Andrus Ansip
Eesti Reformierakonna Tartu piirkonna
esimees

Peeter Taim
Eesti Keskerakonna Tartu osakonna
esimees

Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna uuendatud koalitsioonilepe
ühiseks tegutsemiseks Tartus aastatel 2002-2005
22. september 2004
Osapooled, soovides ühendada oma jõupingutused Tartu edasise arengu nimel ning
uuendades 25. oktoobril 2002. aastal sõlmitud kokkulepet koostööks Tartu
linnavolikogus ja linnavalitsuses, määratlevad alljärgnevalt peamised ühise tegevuse
suunad ja eesmärgid.
Käesolev koalitsioonilepe tugineb Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valimisprogrammidele 2002. aasta 20. oktoobri kohalike omavalitsuste volikogude
valimisteks Tartus, lähtub arengustrateegiast Tartu 2012 ning teistest Tartu
linnavolikogus kinnitatud arengukavadest ning 17. oktoobril 2001. aastal osapoolte
vahel sõlmitud koalitsioonilepingus väljendatud suundumustest.
I Tartu – ülikooli- ja teaduslinn
II Tartu - hariduslinn, laste- ja noortesõbralik linn
III Tartu - avatud juhtimisega, säästlikult ja tulemuslikult majandav linn
IV Tartu - meeldiva ja turvalise elukeskkonnaga Emajõelinn
V Tartu - kaasaegse hoolekandesüsteemiga terviselinn
VI Tartu – ettevõtluslinn
VII Tartu - kultuuri- ja spordilinn
I Tartu – ülikooli- ja teaduslinn
1. Lähtume põhimõttest, et linnavõimu kohuseks on tagada ülikoolidele ja
teadusasutustele soodne arengukeskkond ja infrastruktuur.
2. Toetame Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli initsiatiive hariduse
kvaliteedi parandamiseks, ülikoolide hoonetekomplekside väljaarendamist ja
uute võrsuvate kõrgtehnoloogiafirmade arendamiseks.
3. Peame oluliseks inseneriõppe edendamist ning veterinaaria õpetuse jätkumist
Eesti Põllumajandusülikoolis.
4. Muudame koos Tartu Ülikooliga TÜ Botaanikaaia avatud
keskkonnahariduskeskuseks nii noortele kui täiskasvanutele.
5. Jätkame koostöös ülikoolidega üliõpilaselamute uuendamise programmi.
Renoveerime TÜ Narva mnt 25 ja 27 ning EPMÜ Kreutzwaldi 52
üliõpilaselamud.
6. Loome koos ülikoolide ja teadus-arendusasutustega nõustamis- ja
kohanemiskeskuse välisüliõpilastele ning välisõppejõududele.
7. Tellime Tartule vajalikke uuringuid Tartu ülikoolidelt. Premeerime parimaid
Tartu-teemalisi uurimusi Raefondi kaudu.
II Tartu - hariduslinn, laste- ja noortesõbralik linn
1. Toetame lastega peresid, suurendame lapse sünnitoetust 500 krooni võrra.
Tõstame esimese ja teise lapse linnapoolse sünnitoetuse 5000 kroonini ja
järgmistel lastel 6500 kroonini.

2. Tagame igale lapsele Tartus lasteaiakoha. Muudame lasteaiakohad
kättesaadavaks ka väiksema sissetulekuga peredele.
3. Tõstame Tartus antava hariduse konkurentsivõimet, selleks tõhustame
õpetajate täiendõpet, uuendame õppevahendeid ja võtame kasutusele uusi
õpimeetodeid, korrastame koolivõrku ja jätkame koolimajade remontimist.
4. Hoolitseme koolitoidu kvaliteedi eest ja remondime kõik koolisööklad,
taotleme koolitoidu riiklikku rahastamist kõigile põhikooli õpilastele.
5. Varustame kõik koolid kvaliteetse internetiühenduse ja moodsate
arvutiklassidega.
6. Toetame järjekindlalt õpilasteadust. Jätkame kooliteaduse rahastamist Tartu
Kultuurkapitali kaudu.
7. Peame oluliseks eesti keele puhtuse säilitamist. Tõstame eesti keele õpetamise
taset muu emakeelega õpilastele.
8. Arendame Tartu Kutsehariduskeskuse Eesti juhtivaks ametikooliks ning
täiend- ja ümberõppe keskuseks. Kutsehariduskeskuse töökojad saavad uue
sisseseade.
9. Pakume igale lapsele võimetekohast lahendust haridustee jätkamiseks;
korraldame noorte karjäärinõustamissüsteemi. Võitleme koolist väljalangevuse
vastu, osutades tähelepanu iga lapse probleemidele.
10. Toetame noorte omaalgatust ja edendame noorteühenduste tegevust, arendame
avatud noortekeskusi, edendame isamaalist kasvatustööd.
11. Korraldame lastele suviseid linnalaagreid ja töömalevaid.
12. Remondime Mäe tänava lastekodu.
13. Parandame puuetega inimeste juurdepääsu kutse- ja kõrgharidusele ning
tööturule; loome nõustamiskeskuse puuetega lastele ja nende vanematele.
14. Jätkame linna toetust noortespordile spordiklubides ning kultuurilisele,
keskkonna-alasele ja tehnilisele huvitegevusele huvikeskustes ning muusikaja kunstikoolides. Tagame lastele võimaluse omandada tema huvidele ja
võimetele vastav huviharidus.
III Tartu - avatud juhtimisega, säästlikult ja tulemuslikult majandav linn
1. Toetame üleminekut omavalitsuste volikogude nelja-aastasele
valimisperioodile.
2. Parandame juurdepääsu internetile ja e–teenustele, tagame sellega ühtlasi
pideva ligipääsu avalikule teenusele.
3. Toetame kodanikeühenduste, mittetulundusühingute, seltside jms. kaasamist
linnaelu korraldamisse.
4. Maamaksu määr ei suurene.
5. Lähtume ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste ning ühistranspordi hindade
määramisel põhjendatud kuludest.
IV Tartu - meeldiva ja turvalise elukeskkonnaga Emajõelinn
1. Lähtume põhimõttest, et hea elukvaliteet peab Tartus olema tagatud nii lastele,
tööinimestele kui eakatele.
2. Seame oma eelistuseks tühermaade kaotamise ning linna territooriumi aruka ja
tihendatud kasutuselevõtu.
3. Kiirendame linna arenguks vajaliku riigimaa munitsipaliseerimist, aitame leida
ettevõtete rajamiseks sobivaid krunte ja hooneid.

4. Loome tartlastele võimaluse soetada endale linna piires soodsalt eramukrunt
või korter.
5. Ehitame iga maja juurde Tartu linnas valgustatud asfalttee. Vanalinnas
kasutame tänavate uuendamisel kesklinnale sobivat sillutist.
6. Toetame ülikoolide initsiatiivi rajada endistesse katseaedadesse uued
eramurajoonid ülikoolide õppejõududele ja töötajatele. Kvissentali, Raadile ja
Jaamamõisa planeerime uued elamurajoonid. Linn osaleb uuselamurajoonide
väljaehitamisel teede ja tänavavalgustuse rajamisega.
7. Muudame Vana-Ihaste suvilarajoonist elamurajooniks, asfalteerides ja
valgustades tänavad.
8. Planeerime Mõisavahe tänava ja Uus-Ihaste vahelisele alale kortermajapiirkonna.
9. Jätkame omanike toetamist muinsuskaitseliste hoonete ennistamisel ja
piirdeaedade uuendamisel.
10. Nõustame ja toetame ühistuid majade renoveerimisel, soodustame vanalinnas
korterite ehitamist. Jätkame kampaaniat Heade Värvide Linn.
11. Jätkame laste ja noorte mängu- ja spordiväljakute rajamist igasse linnaossa.
12. Tagame koostöös Tartu Veevärgiga ja Euroopa abiprogrammide toel puhta
joogivee toomise Tartu kodudesse ja reovee viimise puhastisse.
13. Jätkame jäätmemajanduse korrastamist, elanike teadlikkuse tõstmist, sh
jäätmete sorteerimise propageerimist, samuti ohtlike jäätmete kogumist.
14. Jätkame Tartu haljastamist. Igal aastal istutame vähemalt 500 puud. Korrastame Tartu pargid. Paigaldame nii parkidesse kui jalakäijate tänavatele
istepingid.
15. Käivitame kõnniteede ehitamise programmi. Alustame lasteaedade ja
koolimajade juurest, et uute kõnniteedega muuta turvaliseks väikeste liiklejate
lasteaia- ja koolitee.
16. Jätkame suurmajade vaheliste kvartalisiseste teede asfalteerimist ja laiendame
parklaid.
17. Paigutame bussipeatustesse valgustatud bussiootepaviljonid.
18. Jätkame Emajõe kallaste kindlustamist ja kaldapealsete väljaehitamist.
Korrastame olemasolevad supluskohad ja rajame sinna uusi spordiplatse.
19. Ühendame linnaosad ohutute jalgrattateede ja rulluisuteedega.
20. 2003. aastal ehitame valmis Turusilla.
21. Taasühendame Raadi endised sõjaväealad linnaga.
22. Taastame vana Narva maantee selle ajaloolisel trassil.
23. Jätkame koostöös Maanteeametiga ettevalmistusi Tallinn-Tartu kiirtee Tartut
läbivate osade ehituseks aastatel 2007-2009.
24. Korraldame narkomaania- ja alkoholismiennetusaktsioone, kaasates nendesse
noorteorganisatsioone ja teisi kodanikeühendusi.
25. Rakendame korrakaitses senisest enam abipolitseinikke. Arendame edasi
naabrusvalve projekti ning linlaste kaasamist korrakaitsesse. Nõustame
korteriühistuid turvalisuse kindlustamisel.
V Tartu - kaasaegse hoolekandesüsteemiga terviselinn
1. Kindlustame vanaduspensionäridele tasuta bussisõidu Tartus.
2. Soetame linnakortereid, aitame kaasa sundüürnike probleemide lahendamisele,
loome üürivaidluskomisjoni vaidluste kiiremaks kohtueelseks lahendamiseks.

3. Tartlane peab saama kõrgetasemelist arstiabi oma kodulinnas. Toetame arstide
tegevust madalate rendimääradega.
4. Tagame sotsiaalabi kättesaadavuse, et võimaldada igaühel endaga toimetulek,
suurendame eakate ühendustele mõeldud tegevustoetusi, ehitame puudega
inimestele kohandatud elamispindu ning sotsiaaleluruume.
5. Parandame hooldusravi kättesaadavust Tartus, suurendame voodikohtade arvu.
Tagame tartlastele hooldusravil viibimise ilma voodipäeva tasuta.
6. Rajame uue eakate päevakeskuse Annelinna. Suurendame Tartus
hooldekodukohtade arvu. Jätkame Vaimse Tervise Hooldekeskuse arendamist.
7. Korraldame eakatele ja puuetega inimestele arvuti- ja interneti kasutamise
õpet.
8. Laiendame koduhooldust ja muid hoolekandeteenuseid ning toetame linna
poolt korraldatavat kodulähedast hoolekannet.
9. Tagame lastele pideva tervise-, sh hammaste kontrolli koolis ja lasteaias.
Samuti korraldame järjekindla tervisekontrolli koolide ja lasteaedade
töötajatele.
10. Suurendame toetuse puuetega inimestele invatakso sooduskasutamiseks kolme
aastaga kahekordseks. Teede, tänavate ning hoonete ehitamisel ja
remontimisel arvestame puuetega inimeste vajadusi. Liikumispuuetega
inimeste, vanurite ja lapsevankriga reisijate paremaks teenindamiseks viime
madalapõhjaliste linnaliinibusside osakaalu vähemalt kümnendikuni nende
koguarvust.
11. Tööhõive parandamiseks korraldame noortele töötutele suvekoole ja
õppelaagreid.
12. Korraldame pikaajaliste töötute ümberõpet, loome koolitussüsteemi
töökogemusteta noortele töötutele ning piiratud töövõimega inimestele.
VI Tartu – ettevõtluslinn
1. Soodustame koostööd ettevõtjate ja teadlaste vahel ning arendame Tartut kui
innovatiivset linna.
2. Toetamaks teadusmahuka väike- ja keskmise ettevõtluse arengut Tartus
tõhustame koostööd ülikoolide, riigi ja Euroopa Liiduga Tartu Teaduspargi
muutmiseks kaasaegseks inkubatsioonikeskuseks ning TÜ
Tehnoloogiainstituudi väljaehitamist Maarjamõisa väljal.
3. Toetame tööstuspiirkondade arendamist tehnilise infrastruktuuri – teede ja
kommunikatsioonide väljaehitamise kaudu.
4. Tartu kui Lõuna-Eesti turismikeskuse edendamiseks toetame Tartus
kontsertide, etenduste ja spordivõistluste korraldamist ning koostöös
ülikoolide ja TÜ kliinikumiga edendame konverentsiturismi.
5. Arendame välja Tartu Ülenurme lennuvälja ja koostöös lennufirmadega avame
rahvusvahelise regulaarse lennuliikluse Ülenurmelt.
6. Toetame turismi arendamist Emajõel ja laevaliikluse taasavamist Tartu –
Pihkva veeteel.
VII Tartu - kultuuri- ja spordilinn
1. Hoiame Tartu identiteeti, pöörates suurt tähelepanu linna rikkaliku
kultuuripärandi ja Tartu ajaloolise ilme säilitamisele tutvustamisele.
2. Ennistame Jaani kiriku 2005. aastaks.

3. Konserveerime Toomkiriku müürid ja avame vaateplatvormi külastajatele.
4. Ehitame valmis Mänguasjamuuseumi ja Antoniuse õue.
5. Aitame kaasa Eesti Rahva Muuseumi taastamisele tema ajaloolises asukohas
Raadi mõisas.
6. Ehitame Ahhaa!-keskusele hoone kesklinna.
7. Avame mälestustahvlid Tartus teeninud silmapaistvatele Eesti Vabariigi
kindralitele Ernst Põdderile, Nikolai Reegile, August Traksmaale ja Jaan
Ruusile.
8. 2003. aasta võidupühaks taastame Vabadussõja kangelastele pühendatud
Kalevipoega kujutava mälestusmärgi.
9. Püstitame 2004. aastal rahvusliku ärkamisaja suurmehe Villem Reimani
monumendi ning 2005.aastal eesti muusika suurkuju ning kauaaegse
Vanemuise muusikajuhi Eduard Tubina mälestusmärgi.
10. Rajame Tammelinna uue raamatukogu ja eakate päevakeskuse koos internetipunktiga.
11. Toetame linnaosades omaalgatusliku tegevuse edendamist, sh linnaosapäevade
korraldamist.
12. Ilmestame suvist kultuurielu Tartu Muusikafestivali ooperi- ja
muusikalietendustega Tartu laululaval ning tiheda kultuurisündmustikuga
linnas.
13. Korraldame 2005. aasta rahvusvahelised Hansapäevad Tartus.
14. Kinnistame kalendrisse Tartu Linna Päeva. Sisustame vastava nädala
kvaliteetse kultuuriprogrammiga.
15. Arendame professionaalset ja taidluskultuuri ning toetame
rahvuskultuuriseltse ennekõike tegevustoetuste ning projektide rahastamise
kaudu.
16. Käivitame programmi pensionäridele ja nende lastelastele erinevate
põlvkondade ühistegevuse soodustamiseks.
17. Arendame eelistatult noortesporti. Toetame puudustkannatavate perede laste
osalemist spordiklubide töös. Loome rohkem võimalusi igapäevasteks
spordiharrastusteks.
18. Ehitame välja Tähtvere spordipargi suusa-, jooksu- ja mägiratta-sõidu
radadega.
19. Jätkame Tamme staadioni väljaehitamist, uuendame jooksurajad ja palliplatsid
ning alustame ettevalmistusi tribüüni ehitamiseks.
20. Ehitame täiendava spordisaali Turu tänava spordihoonele.
21. Jätkame Raadile Tartu suurhalli kavandamist.
22. Ehitame Annelinna Spordimaja, universaalse spordihalli võistlus- ja
harrastusspordi tarbeks.
23. Ehitame Annelinna kunstmuruga jalgpalliväljaku.
24. Toetame aastaringsete uisutamisvõimaluste loomist Tartu linnas.
25. Õpetame tasuta kõik 3. klassi lapsed ujuma.
Laine Jänes
Eesti Reformierakonna Tartu piirkonna
esimees
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