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SISSEJUHATUS 
 
Tartu valla arengukava koostas OÜ GEOMEDIA ajavahemikus aprill 2003 - jaanuar 2004 
lähtudes omavalitsuste arengukavade koostamisel väljakujundatud ja rakendatavast 
metoodikast.  
Arengukava esimene põhjalikum muutmine toimus ajavahemikus detsember 2006 - veebruar 
2007 Erkase ja First Project OÜ konsultantide poolt. Teine täiendamine viidi läbi 
vallavalitsuse juhtimisel oktoober 2010 kuni jaanuar 2011 ja kolmas täiendamine veebruar 
kuni märts 2011.a. 
Arengukava täiendamisteks moodustati erinevate eluvaldkondade töörühmad, kuhu kuulusid 
vallavalitsuse, volikogu, valla allasutuste, MTÜ-de jt esindajad. Töörühmade ülesandeks oli 
valla erinevate eluvaldkondade arengumeetmete väljatöötamine. Järgmisel arengukava 
täiendamisel võeti tegevuskava koostamisel aluseks vallavalitsuse poolt koostatud Tartu valla 
finantsprognoos aastateks 2013-2016. Viimasel täiendamisel lisati muu hulgas ka kohalike 
ettevõtjate, võtmeisikute ja kohalike elanike tehtud ettepanekuid. 
 
Tartu valla arengukava koosneb kolmest omavahel seotud osast.  I osa „Tartu valla olukorra 
ülevaade“ annab ülevaate valla olulisemate eluvaldkondade olukorrast 2012-2013.aastal. 
Olukorra ülevaade on aluseks valla olukorra hindamisele ja edasiste arengumeetmete 
planeerimisele. 
 
II osa “Tartu valla arengustrateegia” sätestab valla pikema-aja arengusuunad ja prioriteedid. II 
osa sisaldab muuhulgas valla olukorra hinnangut (SWOT-analüüs) ja valla tulevikuvisiooni 
aastaks 2020, mis on tinglikult ka arengustrateegia ajapiiriks. Strateegia sisaldab valla 
arengumudelit, kus on esitatud valla olulisemate eluvaldkondade lõikes ka eluvaldkondlikud 
eesmärgid ja ülesanded eemärkide saavutamiseks. 
 
III osa “Tartu vallavalitsuse tegevuskava aastateks 2014- 2020“ sätestab olulisemad tegevused 
ja projektid aastateks 2014-2020, mis on kavandatud valla arengustrateegia elluviimiseks. 
Tegevuskava sisaldab ka tegevuste eeldatavaid maksumushinnanguid ning eeldatavaid 
rahastamisallikaid. Valla tegevuskava võib sisaldada tegevusvajadusi ja konkreetseid 
tegevusprojekte suuremal määral kui valla eeldatavad finantsvahendid perioodiks 2014-2020 
võimaldavad. Tegevuskava selline koostamisviis on tingitud kohalike omavalitsuste 
rahastamise väljakujunenud olukorrast Eestis, mis ei võimalda tegevuskava elluviimise 
katteallikaid ja ressursse mitme aasta peale ette detailselt prognoosida. Seega tuleb valla 
tegevuskavas esitatud tegevusi ja projekte käsitleda tegevusvajadustena, mis on vajalik 
arengustrateegia realiseerimiseks ellu viia, kuid mille konkreetne elluviimise aeg ja 
rahastamise katteallikad sõltuvad avanevatest võimalustest ning iga järgneva aasta 
konkreetsed elluviidavad tegevused määratletakse koos iga-aastase valla eelarve 
koostamisega. 
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I VALLA OLUKORRA ÜLEVAADE 
 
 
1 VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 
 
Valla üldiseloomustus 
Tartu vald asub Tartu maakonna põhjaosas. Valla administratiivne keskus asub Kõrvekülas. 
Valda ümbritsevad põhjast Tabivere vald, läänest Tähtvere ja Laeva vald, lõunast Tartu linn ja 
Luunja vald, idast Vara vald. Valla pindala on 298,69 km², mis moodustab ca 10% Tartu 
maakonnast. 
 

Tabel 1. Tartu valla üldandmed seisuga 01. jaanuar 2013 

 Rahvaarv 
01.01.2013 

Pindala 
km² 

Asustustihedus 
elanikku/km² 

Tartu vald 6400 298,69 20,6 
Tartu maakond 149494 2993 49,9 
Tartu valla osakaal 
maakonnas 4,1% 10,0%  

 
 
 

 
Joonis 1. Tartu valla asend Tartu maakonnas 

 
Pinnaehituselt jääb Tartu vald Vooremaa lõunaossa, ulatudes lõunas ja kagus Kagu-Eesti 
lavamaale. Suurvoortest jäävad nendele aladele Saadjärve, Kukulinna, Sootaga, Vasula, 
Haava, Engavere ja Vedu voored. Mitmekümnemeetriste kõrguste vahega loode-
kagusuunaliste voorte nõgudes paiknevad enamasti suuremad või väiksemad järvesilmad.  
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Järvedest piirneb Tartu vald põhjast Saadjärve ja Soitsjärvega. Tartu valda jäävad veel Vasula 
järv ja soostunud Pupastvere umbjärv. Endine Sootaga sovhoos rajas Erala ja Lähte vahelisse 
nõkku kaunid paisjärved. Tehisjärv on ka Lähtel vanas liivakarjääris. Valda läbib Amme jõgi, 
mis algab Kuremaa järvedest, suubub Emajõkke ja millel on valla piires suur valgla. 
 
Muldadest domineerivad parasniisked kamar-karbonaat ja kamar-leetmullad, mis on viljakad 
ja hästiharitavad. Vooremaa lõunaosa lõpeb omapäraste Kobratu ja Inglismäe mõhnastikega 
ning jätkub Väägvere ja Vesneri joonelt kergelt lainetava lavamaana. Siin paiknevatel aladel 
on mullastik vähemviljaks, asustus on enam hajali ja metsatus suurem. Leidub palju 
soostunuid alasid ja ka sügava turbakihiga madalsoid. 
 
 

 
Joonis 2. Tartu valla territoorium. (Allikas: Tartu Maavalitsuse Majandusarenguosakond) 

 
 
Metsamaadel on nõrgalt ja keskmiselt leetunud liivasavi ja saviliivmullad. Kehtivate 
metsajärkude järgi kuuluvad valla puistud põhiliselt I metsajärku. Vanuseliselt valitsevad 
keskealised ja valmivad puistud (65%), küpseid ja üleseisnud puistuid on 13%. Ligi pool valla 
territooriumist on kaetud metsaga. 1/6 valla territooriumist on Vara ja Laeva metskonna 
kasutuses. Vallas asuvad kohaliku tähtsusega kruusa- ja turbamaardlad. 
 
Valda läbivad Jõhvi-Tartu-Valga ja Tartu-Jõgeva-Aravete maantee ning Tallinn-Tartu 
raudtee. Tartu valla territooriumile jääb 383ha endisest Raadi sõjaväelennuväljast. Valda läbib 
Irboska - Rakvere gaasitrass ja valla suuremad asulad on gasifitseeritud.  
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Tartu vallas on 6400 elanikku (01.01.2013), elanike arvult on vald suurim Tartu maakonnas 
(4,1% Tartu maakonna rahvastikust elab Tartu vallas). Valla territoorium jaguneb 38 külaks ja 
5 alevikuks (Kõrveküla, Lähte, Äksi, Vahi ja Vasula).  
 
Vallas tegutseb 5 kooli (Lähte Ühisgümnaasium, Kõrveküla Põhikool, Saadjärve Looduskool, 
Tartu valla muusikakool ja Tartu valla spordikool), 2 lasteaeda (Kõrveküla ja Lähte), 4 
raamatukogu (Lähtel, Äksis, Vedul, Tammistus ning Kõrvekülas, mis on ka Tartu maakonna 
raamatukogu funktsioonides), 2 spordihoonet (Kõrveküla ja Lähte).  
 
Kultuurialastest kollektiividest tegutsevad vallas Väägvere Pasunakoor, Äksi segakoor, Lähte 
Naiskoor, Lähte naisrahvatantsurühm ning Maanaiste selts Kõrvekülas. Vallas ilmub 1 kord 
kuus kohalik ajaleht/kuukiri (tiraaž 2000).  
 
Valda teenindab 2 sidejaoskonda: Kõrvekülas ja Lähtel. Tartu vallas on 5 toitlustuskohta ning 
7 toidukauplust. Vallas tegutseb 4 bensiinijaama.  
 
Suurimad eraettevõtjaist tööandjad on keemiatööstus APChemicals, aknaid-uksi valmistav AS 
FINAK, kütuste hulgikaubandusega tegelev AS Tartu Terminaal, puidutöötlemisettevõte AS 
ERAPUIT, ehitusega tegelev AS Lähte Ehitus. Lisaks sellele on Tartu vallas rajamisel kaks 
tööstusparki - Raadi ja Vahi.  
 
 
Valla kujunemine ja ajalooline taust 
Tartu vallale anti valla staatus 16.mail 1991.a. Eelnevalt oli sel territooriumil Tartu 
külanõukogu, millele oli 1975.a liidetud Äksi külanõukogu. Tartu vald oli olemas ka aastatel 
1939 - 1950, mil moodustati ta Raadi ja Vesneri vallast ning Luunja, Haaslava ja Elistvere 
valla osadest. 1939. aastal moodustatud Äksi valda kuulusid Sootaga vald ning Elistvere, 
Raadi ja Saadjärve valla osad. Valla territooriumil on asunud Raadi, Vasula, Sootaga, 
Kukulinna, Saadjärve, Kärkna, Vedu, Vesneri ja Tammistu mõisad. 
 
Vald on moodustunud kolmest endisest suurmajandist- Sootaga sovhoosist, "Avangardi" 
kolhoosist ja M. Härma nimelisest kolhoosist. Majandite eksisteerimise ajal peeti Tartu valda 
põllumajandusliku tootmissuunaga vallaks, sest põllumajanduslik kontsentratsioon oli 
suhteliselt kõrge. M. Härma nimeline kolhoos oli kuulus oma kalkunikasvatuse ja aretuse 
poolest. Viljeleti veel kartuli- ja teraviljakasvatust. "Avangardi" kolhoos oli tuntud kana- ja 
munatootmise traditsiooni poolest. Samuti tegeleti ka seaaretuse- ja kasvatusega. Sootaga 
sovhoos kasvatas sigu ja teravilja. Kõikides majandites oli küllaltki heal tasemel 
hobusekasvatus.  
 
Inimtegevus tekkis praegusel valla territooriumil juba muinasajal. Arheoloogide andmetel on 
Lähte Palalinna linnust kasutatud juba I aastatuhandel, Salu külas Linnamäge (Kalevipoja 
sängi) aga II aastatuhandel. Esimesed kirjalikud mainimised asustuse kohta on Henriku 
Liivimaa kroonikas. Ainult ajaloolist huvi pakub praegu veel endise Kärkna, rahvasuus 
Muuge kloostri asukoht Amme jõe suudmealal Lammiku külas. 13.-16. sajanditel on rohkeid 
teateid asustusest, eriti seoses mõisate rajamise, nende riigile võtmise, Tartu linnale andmise 
ja läänistamisega. Palju oli nn. poolmõisaid, abimõisaid, karjamõisaid aga ka taludega 
väikekülasid. Olulisemad mõisad olid Kukulinna mõis (1553), Sootaga mõis ( 1553) ja Vasula 
mõis (1446). 
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Vooremaa endine kihelkondlik keskus paikneb Äksi kiriku juures. Siiani on säilinud 
pastoraadihoone, milles elasid ja töötasid mitmed tuntud kultuuritegelased. Aastal 1724-1744 
töötas Äksis pastorina juhuluuletaja Carl Gustav Staden. Aastail 1769-1763 eestikeelse 
ajakirjanduse rajajaid, publitsist, kodu-uurija ja keelemees August Wilhelm Hupel ning aastail 
1815-1832 töötas siin eestikeelsete kooliraamatute väljaandja, rahvalike kalendrite ja 
populaarteaduslike väljaannete koostaja Otto Wilhelm Masing. Kuulus on Pupastvere külas 
asunud Orge külakool, mille töötas kuulsaks Paul Bergmann, Aastail 1866-1867 asutas ta 
Kärkna puhkpilliorkestri, mis I Üldlaulupeol Väägvere pasunakoori kõrval kiita sai. Orge 
koolis on õppinud ka kirjanik Mait Metsanurk ja kunstnik Jaan Koort. Mait Metsanurga 
sünnikoht on Metsanuka külas ja seal elatud aastatel on kirjutatud raamat "Soosaare". 
Kõrvekülas on sündinud tuntud naishelilooja Miina Härma. Oma muusikaarmastuse sai ta 
oma isalt, lugupeetult koolmeistrilt ja muusikamehelt Johann Hermannilt. Väägvere küla on 
saanud kuulsaks oma külakooli ja puhkpilliorkestriga, mille edendamises on suur osa Taavet 
Wirkhausil ja tema pojal David Otto Wirkhausil. Väägvere külakoolis on oma õpinguid 
alustanud ka tuntud kontrabassist Ludvig Juht. Kobratu külas on püstitatud mälestuskivi 
riigimehele Kaarel Eendpalule. Puhtaleiva ja Äksi küla piirimail on Äksi nõia Hermine 
Elisabethi Jürgensi mälestuskivi. 
 
 
Asustussüsteem 
Tartu valla haldusterritooriumile jäävad Kõrveküla, Vahi, Lähte, Äksi ja Vasula alevik ning 
38 küla. Suuremad asulad 01.01.2013 seisuga on Vahi 1024, Kõrveküla 735,  Lähte 499, Äksi 
471, Vedu 271, Vasula 305, Erala 230 ja Tammistu 203 elanikuga. 
 
Funktsionaalselt moodustub Tartu vald reast piirkondadest, mida ühendab ühtne orientatsioon 
Tartu linnale. Moodustunud on laiemalt kolm piirkonda, mis on kujunenud endiste 
ühismajandite baasil. Samas on territoriaalselt vallas kaks suunda, mis on omavahel 
suhteliselt isoleeritud, need on Tartu-Jõgeva ja Tartu-Jõhvi suund tulenevalt suuremate 
liiklusmagistraalide paiknemisest vallas.  
 
Funktsionaalselt jaguneb valla territoorium 9 piirkonnaks, mis on: 

 Kõrveküla piirkond (elupaigad, tööstus, aktiivne areng) 
 Lähte piirkond (elupaigad, ettevõtlus, puhkemajandus ja turism) 
 Äksi-Saadjärve piirkond (elupaigad, puhkemajandus, turism) 
 Vedu piirkond (elupaigad, põllumajandus): 

- Igavere piirkond (Vedu allpiirkond) 
 Tammistu piirkond (põllumajandus) 
 Vasula piirkond (elupaigad, ettevõtlus, põllumajandus) 
 Kärkna piirkond (metsandus) 
 Vahi-Raadi piirkond (tööstus, ettevõtlus, elupaigad) 

 
Valla esmatasandi keskusteks on Kõrveküla alevik, Lähte alevik, Vedu küla ja Tammistu 
küla. Kärkna küla võib samuti pidada esmatasandi keskuseks, kuigi suunatus on Tartu linnale. 
Linna lähialade esmaseks tõmbekeskuseks on selgelt Tartu linn. 
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Tabel 2. Tartu valla esmatasandi keskused ja nende mõjupiirkonnad 

Esmatasandi 
keskus 

Paikonna, 
allpaikkonna 

nimetus 
Mõjupiirkond 

Paikkonna rahvaarv 

1989 1996 2007 2013 

Kõrveküla Kõrveküla Kõrveküla, Aovere, 
Arupää, Haava, Tila, 
Lombi, Väägvere, 
Viidike, Vesneri, 
Möllatsi 

1020 1067 1101 1527 

Lähte Lähte Lähte, Sootaga, Kastli, 
Pupastvere, Erala, Võibla 

1058 1066 967 1051 

Vasula Vasula 225 266 279 305 
Äksi Äksi Äksi, Saadjärve, 

Soitsjärve, Salu, 
Kukulinna, Puhtaleiva 

925 862 833 831 

Tammistu Tammistu Tammistu, Taabri, 
Vilussaare, Kükitaja 

307 339 356 313 

Vedu Vedu Vedu, Kikivere, Kobratu 403 388 336 367 
Igavere Igavere, Soeküla, Jõusa, 

Nigula, Toolamaa 
250 280 244 248 

Kärkna Kärkna Kärkna, Sojamaa, 
Lammiku, Metsanuka, 
Nõela, Õvi 

442 481 444 475 

Tartu linn Vahi-Raadi Raadimõisa, Vahi, 
Maramaa 

330 338 530 1283 

  Kokku 4960 5087 4811 6400 
 
 
Vallast väljapoole jäävatest esmatasandi keskustest on Lähte ja Äksi piirkonnal tihedamad 
seosed Tabiverega, Igavere piirkond on seotud Maarjaga ning Tammistu paikkonnal väheseid 
seoseid Luunjaga. 
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2 LOODUSKESKKOND, KESKKONNASEISUND, 

MAAKASUTUS 
 
2.1 GEOLOOGILISED TINGIMUSED 
 
Aluspõhi 
Aluskord paikneb vaadeldavas piirkonnas 450-500m sügavusel. Kivimiliselt valdavad 
aluskorras mitmesugused moondekivimid, peamiselt gneissid, amfiboliidid, kvartsiidid ja 
kildad. Tartu vald asub keskdevoni lademe avamusalal. Valla põhjapoolses osas avanevad 
Narva lademe aleuroliit dolomiitmergli, liivakivi ja savi vahekihtidega ning lõunapoolses osas 
paiknevad pinnakatte all Aruküla lademe liivakivi ja aleuroliit. Devoni lademe paksus 
suureneb põhjasuunas, Tartu linna piirkonnas on devoni ladestu paksus ca 150m. Devoni 
ladestu pealispinda liigestavad kvaternaarisetetega (peamiselt liivade ja kruusadega) täitunud 
ürgorud, orud ulatuvad kuni 40m allapoole praegust meretaset. Tartu valda läbib kaks 
suuremat orgu – Kärevere-Äksi suunaline ja Tartu-Väägvere suunaline. Devoni ladestu all 
paiknevad siluri, ordoviitsiumi, kambriumi ning vendi ladestud.  
 
 
Pinnakate 
Pinnakattes iseloomustab Tartu valda liustikutekkeline kollakashall ja punakaspruun liivsavi- 
ja saviliivmoreen. Moreen moodustab peamise osa pinnakattest Kagu-Eesti lavamaal, kus see 
lasub devoni liivakividel. Lisaks moreenile leidub lavamaal ka liustikujõe ja jääjärvesetteid 
(täielikult või suuremas osas koosnevad jääsulamisvete setteist Vooremaa serval olevad 
pinnavormid, näiteks Vesneri radiaalsed oosid Inglimäe ja Väänikvere voorte vahelises nõos), 
kruusa-liivaläätsi leidub ka moreenisiseselt. Madalamates kohtades katavad moreeni 
jääpaisjärvede setted (liivsavi, saviliiv ja liiv), mis on kohati kaetud soosetetega. 
Moreentasandikul on pinnakatte paksus kuni 25m. Suuremas osas lavamaast on põhjavesi 
kaitstud, põhjavesi on kaitsmata Amme jõe ääres selle lõikumispiirkonnas Jõgeva maanteega 
ja Vahi küla lähistel, põhjavesi on nõrgalt kaitstud ulatuslikul Emajõe, Amme jõe ja Vasula 
vahelisel alal ning Möllatsi ja Kärkna-Lammiku piirkonnas. Ka Saadjärve voorestikus 
moodustab pinnakatte suures osas liivsavi- ja saviliivmoreen. Voortes leidub lisaks viimase 
jäätumise moreenile ka varasemate jäätumiste setteid (nii moreenid kui jääsulamisvee kruusad 
ja liivad). Voorestikus leidub ka liustikujõe ja jääjärve setteid ning soosetteid. 
Kvaternaarisetete paksus on voorte kohal harilikult 30-60m, voorte vahelistes nõgudes 10-
20m ning põhjavesi on maapinnalt lähtuva reostuse eest  enamasti vähemalt keskmiselt 
kaitstud (va. Toolamaa piirkond, kus on põhjavesi nõrgalt kaitstud). Valla äärmise lääneosa 
pinnakattes leidub lisaks moreenile jääjärve- ja järvesetteid. Vooremaa läänepoolsel servaalal  
leidub ka jääsulamisvee setteid (Õvi küla jääsulamisvee delta, Metsküla mõhnastik, harvad 
liiva ja kruusa kuhjatised). Ka valla lääneosas on põhjavesi valdavalt kaitstud, kuid leidub ka 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid (Lammiku ja Õvi piirkonnas). 
 
 
Hüdrogeoloogia 
Tartu vallas on põhjaveeallikatena kasutusel kvaternaari veekiht, Tartu veekiht ning Pärnu-
Siluri veekiht, sügavamatest veekihtidest toituvaid puurkaeve vallas ei leidu. 
 
Kvaternaari veekiht on Tartu vallas väga laialt kasutusel, sellest toituvad nii arvukad 
salvkaevud kui ka puurkaevud. Kvaternaarisetete veekihti, eriti maapinnalähedasi veekihte, 
iseloomustab peamiselt lokaalne reostusoht, mistõttu vesi on tihtipeale kõrge 
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nitraadisisaldusega ning mikrobioloogiliselt reostunud. Kvaternaarisetetest kasutatakse vallas 
peamiselt moreenivaheliste jääjärveliste ja fluvioglatsiaalsete setete veekihti, mida leidub 
peamiselt mattunud ürgorgudes, kuid ka moreenisiseste läätsedena. Antud veekihti 
iseloomustab suur veerikkus, vee kvaliteedi suurimaks ohustajaks on maapinnalt tulev 
reostus. Vähesemal määral kasutatakse ka järveliste ja jääjärveliste, glatsiofluviaalsete ja 
glatsiaalsete setete veekihte. 
 
Kesk-Devoni veekompleksi (Tartu veekiht) põhjapoolne piir kulgeb piki Narva lademe 
avamust. Veekompleksi põhiliseks toitumisallikaks on sademed, mis läbi kvaternaarisetete 
infiltreerudes jõuavad Devoni liivakivideni. Tänu põhjavee suhteliselt heale looduslikule 
kaitstusele on lämmastikühendite sisaldus võrdlemisi väike. Põhjavee keemiline koostis on 
ühtlane, valdavalt on tegemist HCO3-Ca-Mg-tüüpi põhjaveega. Veekvaliteedi peamiseks 
puuduseks on liigkõrge rauasisaldus. Tartu veekiht on vallas laialt kasutusel. 
 
Narva veekihi veekandvus on teiste aluspõhjalist veekihtidega võrreldes märgatavalt väiksem, 
veekandvus ja kivimite lõhelisus on suurem Tartumaa põhjaosas, kus lademe kivimid lasuvad 
vahetult pinnakatte all. Vee koostis on sarnane Tartu veekihi veele, iseloomulik on kõrge raua 
sisaldus. 
 
Kesk-Alam-Devoni veekompleks (Pärnu veekiht) koosneb valdavalt peeneteralistest 
liivakividest. Antud veekihi vesi kuulub keemiliselt koostiselt HCO3-Ca-Mg-tüüpi. Võrreldes 
Tartu veekihiga on vesi pehmem ja väiksema oksüdeeritavusega (mis viitab orgaaniliste 
ainete väiksemale sisaldusele ja paremale looduslikule kaitstusele). Nii nitraatide kui raua 
sisaldus on pealmiste kihtidega võrreldes väiksem. 
 
Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekompleks (Pärnu-Siluri veekiht) esineb üksnes tinglikult, 
praktikas arvestatakse veekihte koos, kuid suurem hulk puurkaeve toitub kas Pärnu või Siluri 
veekihist. Veekihi vesi on keemiliselt koostiselt HCO3-Ca-Mg-tüüpi. Devoni veekihtide 
veega võrreldes on raua sisaldus madalam, kuid see on siiski peamiseks probleemiks. Vee 
nitraadi sisaldus on pealmiste veekihtidega võrreldes suurem, see on seletatav põhjapool 
paiknevate Pandivere ja eriti Adavere nitraaditundlike alade mõjuga. 
 
Siluri veekompleks moodustab Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekompleksi alumise osa. Vett 
kandvateks kivimiteks on Juuru ja Raikküla dolomiidistunud lubjakivid. Vesi on keemiliselt 
koostiselt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, võrreldes Devoni setete veega on raua sisaldus tunduvalt 
väiksem. 
 
Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi vesi on tugevalt surveline ning keskmise 
veekandvusega. Vesi on Cl-Na tüüpi ning seda iseloomustab kõrge naatriumi ja kloori 
sisaldus. 
Kambrium-vendi veekompleksil on tagasihoidlikud filtratsiooniparameetrid. Veekompleksi 
vee mineraalainete sisaldus on suur, mistõttu vett on käsitletud ka mineraalveena. 
 
 
2.2 TARTU VALLA MAASTIKUD 
 
Valla territooriumist jääb peamine osa Vooremaa maastikurajooni piiresse. Sellele 
maastikule annavad ilme suurvoored, mis asetsevad kõik samas, loode-kagu suunas. Voorte 
pikkus on 2-4km või rohkemgi, laius on aga ühe kilomeetri ümber. Suurima Tartu valla alale 
jääva voore – Saadjärve voore – suhteline kõrgus on 40m, absoluutne kõrgus 93m. Vooremaa 
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äärealal vastu Võrtsjärve nõgu on voored tunduvalt madalamad, selles suunas on viimaseks 
taoliseks pinnavormiks Pupastvere voor. Vooremaa jalam asub 40-50m kõrgusel merepinnast 
ning selle kagupiiriks võib pidada Väägvere-Vesneri joont. Vooremaa kaguserval, 
üleminekualal Kagu-Eesti lavamaal leidub mandrijää servakuhjatisi, millest silmatorkavamad 
on Inglimägi Kõrveküla lähedal ja Kobratu mõhnastik. Voored on enamasti kaetud savika 
põhimoreeniga ning neil esinevad viljakad kamar-leetmullad või leostunud ja leetunud kamar-
karbonaatmullad. Voored on valdavalt põllustatud, looduslikku taimestikku (peamiselt 
liigivaesed kuusikud) leidub vähe. Voortevahelised nõod kannatavad liigvee all. Siin leidub 
nii järvi, soostunud alasid kui ka sügava turbakihiga madalasoid. Liigniiskuse all vähem 
kannatavad nõod on kasutusel looduslike rohumaadena, endistel aegadel on nõgusid parema 
kasutuse eesmärgil laialdaselt kuivendatud. 
 
Vooremaast lõunas paikneb Kagu-Eestis kõige laiemalt levinud maastikurajoon – Kagu-Eesti 
lavamaa. Tartu valla territooriumil on esindatud selle maastikutüübi kaks alltüüpi – Emajõe 
ürgorg valla lõunapiiril ning sellest põhjapool olev osa Raadi-Luunja-Vara lainjast 
moreentasandikust. Emajõe ürgorg kuulub vanade, enne viimast jääaega kujunenud orgude 
hulka. Kagu-Eesti lavamaal asuv Emajõe säng (eeskätt Tartust üles- ja allavoolu) on Eesti 
esinduslikumaid lammorgusid. Tartu valla piires on oru laiuseks vähem kui kilomeeter ning 
see laieneb Amme jõe suudme piirkonnas. Org on peamiselt metsane, Kvissentali piirkonnas 
esineb ka  luhaalasid.  
 
Emajõe orust põhjasuunas paikneb Raadi-Luunja-Vara lainjas moreentasandik. Piirkonnale 
tüüpiliselt on reljeef lainjas, kohati on märgata üsna tugevat voorestatust. Kagu-Eesti lavamaa 
üldilmest eristub antud maastik sügavate orgude puudumise poolest. Tähelepanu pälvivad 
mandrijää servakuhjatised Vooremaa piiril (Inglimägi, Kobratu mõhnastik). Mullastik on 
üldiselt viljakas ning põllustatud, niiskemates kohtades kasvab mets. 
 
Vooremaast läänesuunas asub Võrtsjärve madalik, mille piiresse jääb väike osa valla 
territooriumist Pupastvere voorest läänes. Antud ala asub Võrtsjärve madaliku servaalal, 
madaliku serva-ala on nõo keskosaga võrreldes teiselaadiline. Maastikulisel rajoneerimisel 
nimetatakse piirkonda Kärevere-Laeva metsade ja ribapõldude maastikuks (Varep, 1970). 
Maapind on siin nõo keskosaga võrreldes natuke kõrgem, mistõttu soid esineb vähem, 
suuremate või väiksemate laikudena. Ala on kaetud valdavalt metsaga, põllustatud alad 
paiknevad peamiselt reljeefi kõrgematel kohtadel. 
 
 
2.3 VEEKOGUD 
 
Vooluveekogud 
Tartu valla veekogud kuuluvad Peipsi-Pihkva järve vesikonda. Lisaks valla edelapiiril 
voolavale Emajõele, on valla tähtsamaks vooluveekoguks Amme jõgi, millesse suubub valdav 
enamus valla territooriumil olevatest vooluveekogudest. Üksnes üksikud ojad-kraavid 
suubuvad otse Emajõkke. Veevõrgu tihedus (arvestades kõiki vooluveekogusid) on valla 
territooriumi valdavalt 0,6-1,0 km/km2, valla põhjaosas on veevõrgu tihedus suurem. 
 
Emajõgi on Eesti kõige väiksema languga jõgi – lang 3,6m ehk 4 cm/km. Väike langus ja 
pinnaseomadused on põhjustanud jõesängi tugeva meandeerumise, mille tulemusel on 
kujunenud arvukalt vanajõgesid. Tartu valla aladel on Emajõgi võrdlemisi sirge sängiga ning 
ülemjooksule iseloomulikke vanajõgesid ei leidu. Jõesängi laius on enamasti vahemikus 50-
60m, jõe sügavus on keskmiselt 2,5m (sügavamates kohtades kuni 5,6m). Veerohkuselt on 
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Emajõgi Narva jõe järel Eesti suuruselt teine jõgi. Tartu lävendis on Emajõe pikaajaline 
keskmine vooluhulk ca 56 m3/s, maksimaalsed vooluhulgad ulatuvad kuni 400 m3/s, 
minimaalsed 10 m3/s. Emajõe veetaseme maksimaalne tõus üle keskmise suvise taseme on 
ligi 4meetrit. Ülalpool Tartut on Emajõe veekvaliteet hea. Vastavalt Kvissentali 
veemõõduposti andmetele (aastatel 1992-2001) on aastate keskmised veekvaliteedi näitajad 
järgmised: BHT7 – 2,94 mg/l, NH4 – 0,12 mg/l, üldlämmastik – 1,8 mg/l, üldfosfor – 0,06 
mg/l. Emajõgi on oluline kalade rändetee ja koelmuala. Tänu ulatuslikult üleujutatavatele 
luhaaladele ja arvukatele vanajõgedele rändab siia piirkonda kudema suur osa Peipsi ja 
Võrtsjärve kalu. Emajões elavate kalaliikide arv on tõenäoliselt ca 30, arvukaimalt on särge, 
ahvenat, haugi ja latikat. Emajõe vanajõgedes on leitud arvukalt ka kaitsealuseid liike (hink, 
vingerjas), jões leidub tõugjat. Emajõgi on karplaste tähtsa elupaigana kaitstav veekogu.  
 
Amme jõge võib pidada peamiseks Tartu valla jõeks, jõgi suubub Emajõkke ca 2km Kärknast 
edelas. Jõgi voolab üsna looklevas  moldorus, jõeoru laius on A. Loopmanni (1979) järgi 
keskjooksul 200-1300m ja alamjooksul 600-1200m. Jõeoru sügavus on keskjooksul 5-40m 
(keskmiselt 10m) ja alamjooksul 8-40m (keskmiselt 15m). Jõesängi laius on keskjooksul 4-
25m (keskmiselt 10m) ja alamjooksul 8-25m (keskmiselt 15m). Jõe sügavus on keskjooksul 
0,2-3,8m (keskmiselt 1,5m) (keskjooksul on jõgi süvendatud ja sirgendatud), alamjooksul 0,2-
4,2m (keskmiselt 1,5m). Amme jõe keskmine vooluhulk alamjooksul on 3-4 m3/s, suurvete 
aegu võib vooluhulk ulatuda 35-45 m3/s. Suurvete aegu võib veetase alamjooksul tõusta kuni 
2m üle suvise keskmise taseme. Amme jõe hüdrokeemilisi näitajaid regulaarselt ei seirata, 
vastavalt EPMÜ ZBI teadlaste poolt läbiviidud üksikutele uuringutele (A. Järvekülg, 2001) on 
Amme jõe vesi erineva toitelisusega – keskjooksul Igaveres ja Metskülas ja alamjooksul 
Kärknas mesotroofne (keskmise toitelisusega), kuid alamjooksu Haava lõigus eutroofne 
(rohketoiteline). Amme jõgi on tunnistatud Elistvere järve ja Vasula paisu vahelises lõigus 
reostustundlikuks suublaks. Amme jõe elustik on üsna mitmekesine. A. Järvekülje (2001) 
järgi kuulub kalastiku praeguse koosseisu järgi Amme jõe keskjooks särje-ahvena-haugi 
tüüpi, alamjooks on aga särje-lutsu tüüpi. Amme jões elab kümmekond liiki kalu, muude 
liikide kõrval leidub ka kaitsealust võldast. Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub aga 
keskjooksu alumine osa ja alamjooks jõeforelli-harjuse jõe kalanduslikku tüüpi, mistõttu 
soovitatakse siirdada sinna mõlemat nimetatud kalaliiki. Amme jõgi lõigul Vara jõe 
suubumisest suudmeni on nimetatud lõheliste kudemis- ja elupaigaks.  
 
Ülejäänud Tartu valla vooluveekogud on valdavalt väikesed ja veevaesed, lisaks Emajõele ja 
Amme jõele on pikemad kui 10km üksnes 4 jõge. Valla väiksemaid looduslikke 
vooluveekogusid on varasematel aegadel õgvendatud ja süvendatud, mistõttu on nende 
looduslik väärtus langenud (näiteks oli Vedu peakraav endine tähtis jõeforelli kudeala, kuid 
seoses kanaliseerimisega on forelli sigimistingimused oluliselt halvenenud).  
 
 
Tabel 3. Tartu valla EJOKN nimestikus olevad vooluveekogud 

Jõed Pikkus 
(km) 

Valgala 
(km2) 

Veekaitse-
vöönd (m) 

Ehituskeelu-
vöönd (m) 

Amme* 59.0 501.0 10 50 
Elistvere pkr. 2.0 18.1 10 25 
Emajõgi** 100.0 9740.0 10 50 
Juula kr. 3.0 2.0 10 10 
Jõusa pkr. 4.5 6.1 10 10 
Jürisoo pkr. 9.0 18.4 10 25 
Kabelisoo pkr. 4.0 5.5 10 10 
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Kirjasoo pkr. 7.0 15.6 10 25 
Kitseoja* 16.0 44.0 10 50 
Kossarti oja* 10.0 35.0 10 50 
Kukulinna pkr. 5.0 6.3 10 10 
Kõrveküla kr. 8.0 11.3 10 25 
Kämara pkr. 4.0 11.7 10 25 
Lubjaoja 6.0 12.2 10 25 
Lähte pkr. 3.5 2.3 10 10 
Muda kr. 6.0 11.8 10 25 
Mudajõgi* 16.0 86.4 10 50 
Murisoo pkr. 9.0 11.0 10 25 
Peetsoo kr. 4.0 3.8 10 10 
Preedi oja 7.0 13.0 10 25 
Pupastvere pkr. 6.0 6.3 10 10 
Samme pkr. 3.0 5.1 10 10 
Sootaga pkr. 4.0 5.5 10 10 
Trangi pkr. 2.5 2.0 10 10 
Ulpesoo pkr. 3.0 7.0 10 10 
Vara oja* 18.0 71.4 10 50 
Vasula pkr. 4.0 8.0 10 10 
Vedu pkr. 9.0 10.7 10 25 
Ätte pkr.  5.0 8.3 10 10 

* Avalikult kasutatavad veekogud    ** Laevatatav veekogu 
 
 
Järved 
Tartu vallas on järvi suhteliselt vähe, enamus järvi asuvad Vooremaal voorte vahelistes 
nõgudes. Tartu valla järved kuuluvad Kõrg-Eesti rohketoiteliste järvede valdkonda. Tartu 
valla järved on tekkinud peamiselt voorte vahelistesse nõgudesse. Vooremaa järvede (v.a. 
Saadjärv) seisundit on olulisel määral halvendanud veetaseme ulatuslik alandamine, mis on 
intensiivistanud kinnikasvamist. Seisundit oleks võimalik parandada veetaseme tõstmisega 
endisele tasemele, seisundit saab parandada ka muude, kuid vähemtõhusate meetmetega. 
 
Saadjärv koosneb kagupoolsest Suurjärvest ja Tabivere valda jäävast edelapoolsest kitsamast 
ja madalamast Tabivere ehk Voldi järvest. Suurjärves on kaldariba valdavalt liivane, 
kruusane, klibune, Tabivere järves aga mudane ja turbane. Järves vahetub vesi 7,7 aasta 
tagant, väljavool toimub Mudajõe kaudu Amme jõkke. Saadjärv on rohketoiteline, vesi on 
läbipaistev ja hapnikurikas, viimastel aastakümnetel on järve hapnikurežiim halvenenud. 
Saadjärv on tunnistatud reostustundlikuks suublaks. Järves leidub rohkelt haruldasi looma- ja 
taimeliike (nt. niitjas penikeel, kilpkonnakaan, erinevad puruvanaliigid ja karpvähilised). 
Kalastikus domineerivad särg, ahven, rääbis, haug, latikas. Järve on püütud rikastada kohalike 
liikide kõrval ka vikerforelliga ja sevani ramuliga, ka põhjaloomastikku on püütud rikastada 
Dnepri veehoidlast pärineva materjaliga. Senini pole aga järve elustiku rikastamine 
märgatavaid tulemusi andnud. 
 
Valla järvedest on omapärane ka Soitsjärv. Järve veetaset on kahel korral alandatud (kokku 
ligi 2m). Veetaseme alandamise ja jätkuva soostumise tõttu on järve pindala vähenenud ligi 
poole võrra ning endisest järvenõost on suurem osa mudaga täitunud. Soitsjärv kujutab endast 
vananenud rohketoitelist järve, mis on muutumas kihistumata kalgiveeliseks segatoiteliseks 
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järveks. Soitsjärve kalastik oli enne veetaseme teist alandamist 1956. aastal sarnane teiste 
Vooremaa järvedega. Hiljem on kalastik kiiresti vaesunud. Kuna järv jääb peaaegu igal aastal 
ummuksisse siis praegu leidub järves peamiselt kokre, tõenäoliselt ka mudamaimu ja haugi. 
Soitsjärv on üks linnurikkamaid järvi Eestis. 
 
Pupastvere Umbjärv on tüübilt kihistumata kalgiveeline segatoiteline kinnikasvav järveke. 
Järve suurus ning sügavus on pidevalt vähenenud, järve põhja katab paks mudakiht. Järv on 
veetaimi täis kasvanud, kaladest suudab siin elada üksnes koger. Kunagine 20 ha suurune ja 
2,2 m sügavune Pupastvere järv rikuti 1951. aastal allalaskmisega ning 1968. aastaks olid 
järvest säilinud üksnes mudaväljad. 
 
Vasula järv on muutumas rohketoitelisest ülirohketoiteliseks, toitelisuse suurenemise 
peamiseks põhjuseks võib pidada järve valgalal olevaid punktreostusallikaid. Suurest 
toitelisusest tingituna toimub sagedasti veeõitsenguid, põhja kattev mudakiht pakseneb 
kiiresti.  
 
Tartu vallas leidub ka mitmeid veehoidlaid ja paisjärvi, millest suurimad on Vedu veehoidla 
Vedu peakraavil (pindala 10 ha) ning Savikoja veehoidla Savikoja kraavil (pindala 4,4 ha).  
 
 
Tabel 4. Tartu valla järved. 

Järved Pikkus 
(m) 

Laius 
(m) 

Pindala 
(km2) 

Veekaitsevöönd 
(m) 

Ehituskeeluvöönd 
(m) 

*Pupastvere 
Järv 1040 260 15.11 10 50 

Pupastvere 
Umbjärv 440 120 2.73 10 10 

*Saadjärv 6000 1840 698.07** 10 50 
*Soitsjärv 4090 960 194.44 10 50 
*Vasula Järv 800 130 7.48 10 25 

* Avalikult kasutatavad veekogud  
** Sellest 508 ha Tartu vallas 
 
 
Märgalad 
Tartu valla territooriumile jääb kümmekond suuremat sood. Peamiselt on sood tekkinud 
moreenküngaste vahelistesse äravooluta nõgudesse. Suurematest soodest võib nimetada 
Pupastvere, Möllatsi, Viidike, Kükitaja ning Vasula. Tartu valla soode puhul on tegemist 
peamiselt madalsoodega, üksnes suuremates soodes – Pupastvere ja Möllatsi – on ka 
kõrgsood. Tartu valla territooriumile jääb kokku 4 turbamaardlat – Möllatsi, Laukasoo, Lava 
ja Ulpe. Vastavalt Eesti märgalade 1997.a  inventariseerimisele, ei leidu Tartu vallas niivõrd 
olulist väärtust omavaid märgalasid, mida peaks võtma looduskaitse alla. Siiski on soovitav 
enamikes inventariseeritud märgalades (va. tugeva inimmõjuga märgalad) jätkata 
traditsioonilist kasutust (nt. vältida hüdroloogilisi tingimusi muutvaid tegevusi, turba 
varumist, lageraiet, ehitiste püstitamist). 
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2.4 KLIMAATILISED TINGIMUSED 
 
Eesti asub parasvöötmes mereliselt mandrilisele ülemineku kliimavööndis. Tartu valla kliima 
on Eesti kontekstis suhteliselt kontinentaalne, mõningad piirkonna pikaajalised keskmised 
näitajad on järgmised (vastavalt Tartu meteoroloogiajaama vaatlustele): 
 päikesepaiste kestus - 1703 h   
 aasta keskmine temperatuur - 4,7º 
 püsiva külmaperioodi kestus - 90 päeva 
 aasta keskmine sademete hulk - 607 mm 
 aasta keskmine tuule kiirus - 4,1 m/sek 
 valdavad edela- ja läänetuuled 

 
Mikroklimaatilised parameetrid on valla territooriumil võrdlemisi muutlikud, eriti suur on 
mikrokliima muutlikkus Vooremaal, samuti ka Vooremaa servaalade muutlikul reljeefil. 
Mikrokliima muutlikkust põhjustab maapinna reljeef, nõlvade eksponeeritus ilmakaarte 
suhtes, veekogude ning haljasmaade paiknemine jmt.  
 
 
2.5 MAAKATE 
 
Maakatte  analüüs on suhteliselt uus viis kirjeldada maapinnal toimuvat. 1999. aastal koostati 
kogu Eestit kattev digitaalne maakatte andmebaas – nn. CORINE. Tartu valla maakasutus on 
võrdlemisi mosaiikne. Valla maakattekaardil joonistub välja eelkõige põllumajanduslik 
maakasutus, mida liigestavad metsaalad. Suuremaid metsa-alasid leidub valla lääneosas, 
Amme jõe suudme piirkonnas, Vasula järve ümbruses, Möllatsi soo ümbruses, metsane on ka 
Vesner-Viidike vaheline ala, väiksemate tukkadena ka mujal.   
 
 
2.6 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID 
 
Kaitstavad loodusobjektid käesoleva töö mõistes on Kaitstavate loodusobjektide seaduse 
alusel kaitstavad alad ja objektid ning muud erinevate kriteeriumite alusel kaitset väärivad 
alad ja objektid.  
 
Kaitsealad 

 Vooremaa maastikukaitseala 
 Pähklisaare maastikukaitseala 
 Õvi kivikülv  
 Vesneri park ja allee 
 Tammistu park 
 Saadjärve park 

 
Üksikobjektid 

 Ohvrikivi (Noorema Kalevipoja kivi) 
 Kalevipoja lingukivi 
 Kalevipoja liisukivi (Kalevipoja tool) 
 Vedu Nõiarahn (Nõiakivi) 
 Vasula puiestee 
 Väägvere tamm 
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Kaitsealuste liikide kasvukohad ja elupaigad 
Kaitstavate loodusobjektide seaduse ja sellel põhinevate alamate õigusaktidega on 
määratletud kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid. Senini on ebaselgem nende 
kaitsealuste objektide kaitse praktika, eeskätt väljaspool kaitsealasid. 
 
Teadaolevatel andmetel kasvab Tartu vallas järgmisi kaitsealuseid taimeliike: I kategooria – 
harilik kobarpea; II kategooria – pori nõiakold, kõdu-koralljuur, pehme koeratubakas; III 
kategooria – soo-neiuvaip, kahkjaspunane sõrmkäpp. Tartu valla territooriumil on 
teadaolevalt kokku 8 kaitsealuste taimede kasvukohta. 
 
Suurem osa kaitsealuste loomaliikide tähtsamaid elupaiku jääb olemasolevatele või 
rajatavatele eristaatusega aladele (loodushoiualad ja linnuhoiualad), täpset süstematiseeritud 
infot kaitsealuste loomaliikide elupaikade kohta Tartu vallas ei ole. Väljaspool eristaatusega 
alasid on kaitstavate liikide elupaigana märkimist väärt valla suuremad vooluveekogud – 
Emajõgi ja Amme jõgi, millega on seotud mitmed kaitsealused kala- ja kahepaiksete liigid. 
Kaitsealuste kala- ja kahepaiksete liikide elupaigana võivad tähtsust omada ka muud 
väiksemad vooluveekogud ning järved-tiigid.  
 
 
EL Loodusdirektiivi ja Linnudirektiivi hoiualad 
Vastavalt Euroopa Liidu Loodusdirektiivile ja Linnudirektiivile tuleb nimetatud direktiivides 
märgitud taimekoosluste ning taime- ja loomaliikide kaitseks rajada hoiualad (Natura 2000 
alad). Tartu vallas on lisaks Kaitstavata loodusobjektide seadusega kaitse all olevatele aladele 
määratud Natura 2000 valikualadeks: 
 Saadjärve loodushoiuala (osaliselt) 
 Sootaga loodushoiuala (osaliselt) 
 Väägvere loodushoiuala 
 Pähklisaare loodushoiuala (osaliselt) 
 Vooremaa linnuhoiuala 
 2 Kärevere linnuhoiuala lahustükki 
 Emajõgi ja vanajõed, Saadjärv, Soitsjärv 

 
Väljatoodud alade kaitserežiim ja –korraldus täpsustatakse Natura alade võrgustiku 
väljatöötamisel. Enamasti jääb väljavalitud aladel säilima senine tegevus ja maakasutus, kuid 
alade majandamine peab jääma kooskõlla kaitse-eesmärkidega. 
 
 
Tähtsad linnualad 
Üle-Eestiliselt on teostatud tähtsate linnualade (nn. IBA alad – Important Bird Areas) 
inventuur selgitamaks välja maailma, Euroopa ja regiooni seisukohalt oluliste ja kaitset 
vajavate lindude pesitsus, rände ja peatumis/toitumisalad. Teostatud uuringu/inventuuri põhjal 
Tartu vallas tähtsaid linnualasid ei ole. 
 
 
2.7 ÕHUSAASTE 
 
Õhusaaste pärineb Tartu vallas nii punktallikatest (katlamajad, tööstusettevõtted, 
kütusehoidlad) kui transpordist. Tartu valla puhul on otstarbekas enam käsitleda 
punktallikaid, transpordist tulenev õhusaaste on vähem oluline. Tartu vallas on välisõhu 
saaste luba 8 õhusaasteallikal, neist 3 ettevõtet tegeleb naftasaaduste hoiustamise ja müügiga, 
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3 tootmistegevusega ning lisaks 2 katlamaja. Lisaks neile on vallas veel mitmeid 
õhusaasteallikaid, millel saasteluba aga ei ole. 
 
 
2.8 PINNASEREOSTUS 
 
Pinnasereostus on potentsiaalseks ohuks veereostuse tekkeks ning takistavaks teguriks 
paljudele tegevustele (põllumajandussaaduste tootmine, rekreatsioon, elamuehitus jm).  
 
Jääkreostuse all mõistetakse enamasti jäätmekogumeid või saastunud pinnast, mis on seotud 
eeskätt nõukogude perioodil toimunud tegevusega ja mille puhul on kaasnev vastutus 
ebaselge. Tartu vallas leidub mitmeid jääkreostusobjekte: 
 Raadi lennuväli ja raketibaas (osaliselt Tartu vallas) 
 Maramaa kütusebaas 
 Kobratu bituumenitehas 
 Kärkna kütuseterminaal 
 Kärkna asfaltbetoonitehas. 

 
Lisaks neile on kogu vallas mitmeid vee- ja pinnasereostuse riski objekte. Riskiobjektideks 
võib pidada osasid põllumajanduslikke objekte, vedelkütuste ladustamisega seonduvaid 
objekte, teatavaid jäätmekäitlusobjekte jmt. Tartumaa Keskkonnateenistuse andmetel on Tartu 
vallas järgmised riskiobjektide grupid: laudad – 12, naftasaaduste hoiustamisega seotud 
rajatised – 37, sõnnikuhoidlad – 8, puidutöötlemisettevõtted – 8, jäätmetega prügistatud alad – 
3.  
 
 
2.9 MAAKASUTUS  
 
Maareform 
Seisuga 31.08.2013 oli katastrisse kantud 27977 ha, mis moodustab 93,2% kogu Tartu valla 
pindalast.  
 
 
Tabel 5. Tartu valla katastrisse kantud maade jagunemine omandamise vormi alusel * 

Omandamise vorm Pindala (ha) 

Tagastatud maa 11604,8
Ostueesõigusega erastamine 7308,8

Vaba põllumajandus- ja metsamaa ning enampakkumisega erastatud maa 1768,3

Riigi omandis jäetud 6986,7

Munitsipaalomandis 308,4

KOKKU 27977
* seisuga 31.08.2013 katastrisse vormistatud maa  
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Tabel 6. Tartu valla katastrisse kantud maade jagunemine kõlvikute lõikes* 

Kõlviku nimetus Pindala (ha) 

Haritav maa 12230,8

Looduslik rohumaa 2749,4

Metsamaa 8997,4

Õuemaa 417,2

Veealune maa 1271,6

Muu maa 2310,6

KOKKU 27977
* seisuga 31.08.2013 katastrisse vormistatud maa. 
 
 
 
3 RAHVASTIK 
 
01.01.2013 seisuga elas Tartu vallas 6400 elanikku, kellest 3305 olid mehed (51,7) ja 3095 
(48,3) olid naised.  Rahvastikust 16,6% (1067) olid tööeast nooremad, 66,3% (4248) olid 
tööealised ja 17% (1085) olid tööeast vanemad elanikud. 
 
Alates 2007.a. on rahvastiku loomulik iive taas positiivne. Samuti on positiivne mehaaniline 
iive seoses valglinnastumisega ja uute elurajoonide tekkimisega valla linnalähedastesse 
piirkondadesse. 
Tendentsiks on elanike arvu vähenemine valla äärealadel ning kasvamine Tartu linna ja 
Jõgeva ning  Jõhvi maanteed ümbritsevatel aladel. 
 
 
Tabel 7. Tartu valla loomulik iive 1989-2013 

AASTA SÜNNID SURMAD IIVE 
1989 75 60 15
1990 76 53 23
1991 70 64 6
1992 73 60 13
1993 44 68 -24
1994 49 44 5
1995 47 62 -15
1996 54 58 -4
1997 53 50 3
1998 49 55 -6
1999 40 47 -7
2000 45 48 -3
2001 30 62 -32
2002 46 51 -5
2003 46 57 -11
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2004 40 49 -9
2005 32 56 -24
2006 43 70 -27
2007 56 67 -11
2008 66 62 4
2009 84 63 21
2010 89 49 40
2011 81 65 16
2012 83 49 34
2013 86 53 33
 
 
Tabel 8. Rahvaarv kuude ja aastate lõikes 2008-2012 
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Tabel 9. Rahvaarv aastatel 2008-2012 
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Tabel 10. Tartu valla rahvaarv külade kaupa seisuga 01.01.2013 
Asutusüksus Kokku 
AOVERE 94 SAADJÄRVE 125 
ARUPÄÄ 21 SALU 69 
ERALA 230 SOEKÜLA 42 
HAAVA 67 SOITSJÄRVE 43 
IGAVERE 90 SOJAMAA 115 
JÕUSA 27 SOOTAGA 75 
KASTLI 68 TAABRI 41 
KIKIVERE 21 TAMMISTU  203 
KOBRATU 75 TARTU VALD 92 
KUKULINNA 53 TILA 159 
KÕRVEKÜLA 735 TOOLAMAA 24 
KÄRKNA 209 VAHI 1024 
KÜKITAJA 50 VASULA 305 
LAMMIKU 51 VEDU 271 
LOMBI 134 VESNERI 142 
LÄHTE 499 VIIDIKE 53 
MARAMAA 167 VILUSSAARE 19 
METSANUKA 24 VÕIBLA 124 
MÖLLATSI 75 VÄÄGVERE 47 
NIGULA 65 ÕVI 47 
NÕELA 29 ÄKSI  471 
PUHTALEIVA 70   
PUPASTVERE 55 Kokku 6400 
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4 MAJANDUS, ETTEVÕTLUS 
 
Eesti Äriregistri andmetel oli 2012.a seisuga Tartu valla territooriumil registreeritud 951 
ettevõtet  ja füüsilisest isikust ettevõtjat (652 osaühingut, 154 füüsilisest isikust ettevõtjat, 106 
MTÜd, 20 aktsiaseltsi, 11 usaldusühingut, 3 täisühingut, 2 sihtasutust, 2 tulundusühistut ja 1 
välismaa äriühingu filiaal). 
 
Valla territooriumil registreeritud ettevõtetest  15% tegutsevad primaarsektoris, 23% 
sekundaarsektoris ja 62% tertsiaalsektoris (teenindussektoris). 
 
Primaarsektoris on peamisteks tegevusaladeks liha- ja piimakarjakasvatus, teraviljakasvatus, 
aiandus. 2010. aasta andmete põhjal olid primaarsektoris suuremateks ettevõteteks käibe ja 
töötajate arvu osas Jampo Seakasvatuse OÜ Äksis (seakasvatus), AS Tartumaa Maamees AS 
Haava külas (piimakarjakasvatus), Vasula Aed TÜH Vasulas (puuvilja- ja marjakasvatus),  
Richterite Meierei OÜ, Tammisu Agro OÜ. 
 
Sekundaarsektoris on olulisemad tegevusalad ehitustegevus, ehitusmaterjalide tootmine ning 
puidutöötlemine ja puidutoodete tootmine. Esindajateks Lähte Ehituse AS, Arens AS, Ikodor 
AS, Finak AS, Erapuit AS, APChemicals. 
 
Tootmisettevõtetest enamik paikneb linna lähialadel, Kõrvekülas, Lähtel, Kärknas, Eralas. 
 
Tertsiaalsektoris on olulisemateks tegevusaladeks mootorsõidukite müügi, hooldus ja remont, 
hulgimüük ja vahendustegevus (puit, toiduained ja mootorikütused jt), veondus, laondus ja 
side jt. Olulisemad ettevõtted on Tartu Terminaal AS (mootorikütuste hulgimüük), Erimell 
AS (määrdeõlide müük), Aatomik-Transport OÜ (auto-kaubavedu) jt. 
 
Valla ettevõtluse arengule mõjub soodsalt Tartu linna lähedus ja ettevõtete suundumus 
linnakeskustest tootmistegevuse väljaviimiseks. Ettevõtluse arendamiseks on 
ettevalmistamisel kontsentreeritud ettevõtlusalade (tööstusparkide) rajamine Raadi endise 
sõjaväelennuvälja alale, lisaks on tööstuspargid kavandatud ka Vahi ja Tila küla 
territooriumitele. Vahi tööstuspargi I etapp on rakendunud ja seal tegutseb üle 20 ettevõtte. 
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5 SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 
 
5.1 HARIDUS 
 
Alusharidus 
Koolieelsetest lasteasutustest tegutsevad Tartu vallas Kõrveküla Lasteaed “Päikeseratas” ja 
Lähte Lasteaed „Kiisupere“.  
 
Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas” 
Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas” paikneb 2009.a. märtsis avatud renoveeritud ja juurde 
ehitatud uues hoones. Rekonstrueerimis-, juurdeehitus- ja haljastustöid teostati aastatel 2008-
2009 kokku ca 2,6milj euro eest. Hoone vastab igati kaasaja nõuetele, selles on lisaks 
muudele vajalikele ruumidele suur saal, ujula ja saun. Lisaks lasteaia hoonele on 2013.aasta 
augustis valminud kolme rühma tarvis moodulmaja. Lasteaias on 10 rühma 240 lapsele. 
Kõrveküla lasteaias „Päikeseratas“ on loodud võimalused laste kõneraviks ja ujumise 
algõpetuseks. 
Alates septembrist 2010 osutab Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas” lastehoiu teenust Merko 
Tartu AS-lt renditud ruumides kortermajas. Raadi lastehoius on 8 rühma. 
 
Lasteaial on vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava. Arengukava määrab lasteasutuse 
peamise strateegilise eesmärgi, milleks on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja 
lasteasutuse koostöös. Arvestades lasteaia visiooni, missiooni ja põhieesmärki on kavandatud 
arendustegevusteks järgmised tegevused: 
 lapse individuaalsuse arvestamine õppekava arendamisel; 
 lasteaia traditsioonide ja ajaloo väljakujundamine ning hoidmine, rahvuskultuuri 

väärtustamine; 
 õpetajate enesearenduse toetamine; 
 mitmekesiste koostöövõimaluste loomine (õpetajad, lapsevanemad, personal) laste 

arengu toetamisel; 
 sisehindamissüsteemi väljaarendamine ja rakendamine. 

 
 
Lähte lasteaed „Kiisupere“ 
Lähte lasteaed „Kiisupere“ on kujunenud pikaajaliste traditsioonidega, kvalifitseeritud, 
arenguvõimelise ja püsiva õpetajaskonnaga asutuseks. Lasteaed tegutseb 1987.a ehitatud ja 
2012.a. täielikult renoveeritud lasteaiahoones. Lasteaias on 6 rühma, rühmadesse jaotamisel 
on arvestatud laste vanust. Lasteaias on 1 sõimerühm, 2 nooremat aiarühma, keskmine 
aiarühm ja koolieelikute rühm. 2013.a käib Lähte lasteaias 132 last. Laste arv on olnud 
stabiilne, millest tulenevalt ka rühmade täituvus hea. 
 
Huviringidest tegutsevad lasteaias kunsti- ja muusikaringid, iluvõimlemis- ja 
jalgpallitreeningud ning beebikool. 
  
Lasteaial on vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava. Arengukava visiooni kohaselt on 
Lähte Lasteaed 6 rühmaline lasteaed, kus toimub lapse arengu toetamine ja suunamine läbi 
loodustunnetuse, loovuse ja tervislike eluviiside.  
 
Lasteaia hoone on 2012.aastal renoveeritud ja õueala on varustatud laste arenguks vajaliku 
inventariga. Ümberehitustööd ning renoveerimine teostati KOIT-2 kavast saadud toetusest, 
Ehitustööde maksumuseks oli 1,86mlj eurot. 
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Üldharidus 
Üldharidusasutustest tegutsevad vallas Lähte Ühisgümnaasium ja Kõrveküla Põhikool. 
 
Lähte Ühisgümnaasium 
Lähte Ühisgümnaasium tegutseb 4 hoones. Need on peahoone (valminud 1959), algklasside 
hoone (1975), internaadihoone (1980) ja tööõpetuse hoone (2012). Ühisgümnaasiumist on 
arenenud teotahtelise, kvalifitseeritud, ealiselt tasakaalustatud ja arenemisvõimelise 
kollektiiviga omanäoline haridusasutus. Kool on saavutanud märkimisväärse maine ja leidnud 
Eestis enda nišši. Õppevarustuse osas omab kool rahuldavat materiaal-tehnilist baasi ning 
häid sportimistingimusi (kooli staadion vajaks rekonstrueerimist).  
 
10. septembri seisuga õpib 2013/2014 õppeaastal  koolis 493 õpilast. Õpilaste arv on 
viimastel aastatel tõusnud.  Õpilaste arvu mõjutavad nii elanikkonna sisse- kui väljaränne, kui 
ka õpilaste saabumine gümnaasiumiklassidesse väljapoolt Tartu valda. Gümnaasiumiklassid 
jagunevad kolme akadeemilise õppesuuna vahel – tehnoloogia, meedia ja sport. Kooli 
õpilaskond on aktiivne, mis väljendub rohkete õpilasorganisatsioonide näol. 
 
Ühisgümnaasiumil on kehtiv arengukava visiooniga aastani 2020. Ühisgümnaasiumi 
missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset, võimete- ja huvidekohast 
haridust ning toetab harmoonilise isiksuse arengut. Visiooni kohaselt määratleb 
Ühisgümnaasium end tulevikus humanitaar-ja reaalgümnaasiumiharidust andva koolina ja 
pürgib 10 aasta perspektiivis Eesti parimate gümnaasiumite hulka, milles õpiks lapsi üle terve 
Eesti. 
 
Kõrveküla Põhikool 
Kõrveküla Põhikool tegutseb hoones, mille vanem osa on valminud 1952.aastal, keskmine osa 
1964.aastal ja uuem osa 2005.aastal.  Kogu maja on renoveeritud 2006.aastal ning 
renoveerimise käigus valmis ka spordisaal, mida saab kasutada aulana. Rekonstrueerimist 
vajab kooli staadion. Samuti on soov täiustada küttesüsteeme  energiasäästlikema ja 
keskkonnasõbralikema lahenduse näol. 
2009.aastal teostati PRIA toetusel koolimaja ümbruses suuremahulisi haljastustöid. 
  
10. septembri seisuga õpib 2013/2014 õppeaastal koolis 211 õpilast. 
 
Seoses hoogsa elamuehitusega Kõrveküla ümbruses on kooli piirkonda kolinud arvestatav 
hulk noori perekondi, millest tulenevalt on viimastel aastatel õpilaste arv järjest kasvanud. 
Õpilaste arvu kasvuga seoses on lähitulevikus vajadus kooli laiendamiseks, mis praegusel 
ajahetkel on lahendatud moodulmaja ehitamisega. 
 
Koolil tuleb jätkuvalt arendada õppetöö taset seoses kasvavate nõuetega hariduses ja 
linnakoolide poolt pakutava tiheda konkurentsiga. Arenguruumi on veel huvitegevuse 
(käsitöö, kokandus, puidutöö, tehnika jt.) valdkondade ideede- ja tehnilisebaasi 
väljaarendamises. 
Huviringidest tegutsevad koolis kunstiring, tantsuring, kodutütred, noorkotkad, mudilaskoor 
ja lastekoor. 
 
 
Huviharidus 
Huvikoolidest tegutseb vallas Tartu valla muusikakool ja Tartu valla spordikool.  
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Muusikakool moodustati 2000.a sügisel eesmärgiga võimaldada valla lastel kohapeal õppida 
puhkpilli ja klaveri eriala ning seeläbi koolitada järelkasvu traditsioonidega Väägvere 
Pasunakoorile. Muusikakool on komplekteeritud vastava eriharidusega kvalifitseeritud 
spetsialistidest, kes saavad ka pidevat täiendkoolitust Eesti Muusikaakadeemiast. Kooli 
täituvus on hea. Kooli õpilased osalevad pidevalt Põltsamaa ja Võru suve-koolituste 
programmides ning Väägvere Pasunakoori töös ja kontsertprogrammides. Toimuvad 
poolaasta kontserdid külalistele ja lastevanematele.  
 
Lisaks puhkpillide ja klaveri erialale on huvi tuntud ka kitarri, löökpillide ja akordioni 
õppimise vastu. Mitmed lapsed õpivad põhieriala kõrvalt löökpille ja kitarri. Tulevikus võiks 
muusikakool laieneda kunstide kooliks, kus muusikaerialade kõrval tegutsevad ka laulu-, 
tantsu- ja kujutava kunsti erialad. Muusikakool asub Tartu linna lähedal, seega ei tohiks raske 
olla ka vajalike õppejõudude leidmine vastavatele erialadele. 
 
Muusikakooli suurimaks probleemiks on ühtsete ruumide puudumine – kool töötab nii 
Kõrvekülas kui ka Lähtel. Sellest tulenevalt ja vastavalt kehtivale õppekavale tuleb anda 
topelt grupitunde. Samuti on oluline tagada järjepidev muusikariistade ja muude vajalike 
vahendite uuendamine. 
 
Tartu valla spordikool alustas oma tööd 1.septembril 2005.a. See on loodud Tartu valla 
noortele ja noortespordist välja kasvanud saavutussportlastele. Spordikoolis tegeletakse 6 
spordialaga: korvpall, võrkpall, kergejõustik, vibulaskmine,  maadlus ja suusatamine. 
 
 
Noorsootöö 
Seisuga 01.01.2013a. elas Tartu vallas ca 1590 7-26 aastast noort, kes on noorsootöö 
potentsiaalseks sihtrühmaks.  
Hetkel on noorsootöö suhteliselt koolikeskne, enamasti on tegevused organiseeritud koolide 
poolt ja on suunatud kooliskäivatele lastele ning noortele vanuses 7-18 aastat.  
 
Ülevallaline noorsootöö on toimunud siiani suhteliselt koordineerimatult. Noorsootöö 
läbiviijateks on olnud koolide huvialajuhid, ringijuhid, raamatukogujuhatajad, klassijuhatajad 
ja ka valla sotsiaalnõunik. Inimesed mõistavad noorsootööd väga tihti kui huvitegevust, mis 
tähendab käsitööringe klubides või siis kultuurimajades. Üldine teadlikkus noorsootööst ja 
selle vajalikkusest on madal. Ei teata kuidas üldhariduskool ja noorsootöö on omavahel 
seotud. Ka poliitilisel tasandil, sealhulgas küla- ja omavalitsuse ning ühiskonna ja selle 
otsustajate tasandil on noorsootöö väga vähe teadvustatud. Vähe on uuritud noorte arvamust 
ja soove noorsootöö paremaks korraldamiseks.  
 
Vallal puudub noorsootöö arengukava ja noorsootööga süsteemselt tegelev struktuur on välja 
kujunemata. Noorsootöö kontseptsioon on vabariigi tasemel olemas, mille alusel noorsootööd 
korraldada. Noorsootööalast arengut takistavad ka erinevate noorsooga seotud institutsioonide 
vähene omavaheline koostöö, info aeglane levik, noorte vähene omaalgatus ja kolmanda 
sektori vähene aktiivsus. Negatiivseks faktoriks on ka see, et vallas ei koordineeri 
noorsootööd noorsootöötaja. Noorsootöö arendamine aitab vältida ja minimeerida noorte 
sattumist kuritegelikule teele.  
 
Noorsooküsimustega tegelevad vallas volikogu poolt loodud komisjon, sotsiaaltalitus, 
noorsoopolitsei, koolide huvialajuhid ja Sootaga Maanaisteselts. Lastele ja noortele pakuvad 
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huvitegevust Tartu valla muusikakool, Tartu valla spordikool,  spordiklubid  („Kalev” 
jahtklubi, motoklubi jm), koolide ja raamatukogude juures tegutsevad huviringid. 
 
Koostöös Maavalitsuse ja Lastekaitse Liiduga on igal aastal vähekindlustatud perede lapsed 
puhanud Remniku Lastelaagris Peipsi ääres (ca 15 last). Laste- ja noorte organisatsioonidest 
tegutsevad vallas Noorkotkad, Kodutütred, 4H, GETA klubi ja Gaidid. 
 
Edasises arengus oleks vajalik senisest enam kaasata noori noorsootöö korraldamisse, enam 
levitada vajalikku teavet ning käivitada vallas noorsootööalane struktuur. Samuti on vajalik 
noortele vaba aja veetmiseks vajalike võimaluste loomine ja olemasolevate võimaluste edasi 
arendamine. 
 
 
5.2 KULTUUR 
 
Kultuuriasutused 
Kultuuriasutustest tegutsevad vallas: 
 Raamatukogud: Lähte, Äksi, Vedu, Tammistu, Kõrveküla (Tartu maakonna 

keskraamatukogu funktsioonides) 
 Soomepoiste tuba-muuseum 
 Saadjärve  looduskool 
 Jääaja Keskus 

 
Kultuurialastest isetegevuskollektiividest tegutsevad vallas Väägvere pasunakoor, Äksi 
segakoor, Väägvere külakapell, Väägvere külateater,  Lähte naiskoor ja Lähte naistantsurühm. 
 
 
Raamatukogud 
Valla raamatukogud asuvad Lähtel, Äksis, Vedul, Tammistus ja Kõrvekülas ning nende 
teeninduspiirkonnad katavad kogu valla territooriumi. 
 
Raamatukogudes töötavad kõrgharidusega ja vastava ettevalmistusega spetsialistid. Vedu, 
Äksi, Lähte ja Kõrveküla raamatukogud asuvad renoveeritud ruumides. Tammistu 
raamatukogu ruumid (hoone) vajavad renoveerimist. 
 Kõik valla raamatukogud on ühinenud internetipõhise raamatukoguprogrammiga URRAM ja 
neis on loodud võimalus elektrooniliseks laenutuseks. Raamatukogudes saab kasutada 
internetipunkti teenuseid. 
Raamatukogude arendamisel on võetud arengusuunaks nende muutumine piirkonna kultuuri-, 
info- ja seltsielu keskusteks, kus oleks tagatud elanikele vaba juurdepääs infole, teadmistele ja 
kultuurile, toetada elukestvat õppimist ning enesetäiendamist. Raamatukogude juhatajad on 
enamasti ka piirkondade kultuurikoordinaatoriteks. 
 
Avalikkuse teavitamise väljunditeks on Tartu valla „Kuukiri“ ja Tartumaa raamatukogude 
elektrooniline ajaleht. 
 
 
Soomepoiste tuba-muuseum 
Asub Äksi alevikus endise spordihoone kompleksi ruumes. Muuseumi fondidest on hetkel 
eksponeeritud ca 80%, kavas on ekspositsiooni laiendada. Muuseumis palgaline personal 
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puudub, vajadusel on võimalik tellida giiditeenus Tartumaa Muuseumist. 2012. esimese 
poolaasta jooksul külastas muuseumi ca 900 külastajat, kellest enamik olid üksikkülastajad. 
Probleemiks on hetkel teenuse kättesaadavus. Kuna puudub eraldi töötaja, on muuseum 
avatud vaid raamatukogu tööaegadel (v.a. ettetellimisel). Vajalik oleks muuseumi aktiivsem 
reklaam turismiteatmikes.  
 
 
Saadjärve Looduskool 
Looduskool asub Äksi alevikus endise spordihoone ruumes. Looduskooli tegevuse 
eesmärgiks on Saadjärve ümbruse looduse tutvustamine, seltsielu arendamine ja laste vaba aja 
sisustamine. Personal ning püsiv tegevus asutusel puudub (toimub osaline tegevus), 
looduskooli nime all tegutsetakse üksikprojektide kaudu. Looduskoolil on kasutada 2 ruumi, 
ca 100 m². 
 
 
Kultuuriüritused 
Vallas toimub suhteliselt aktiivne kultuuritegevus nii kohalike, ülevallaliste kui ka 
maakondlike ürituste osas aastaringselt. Traditsioonilistest kultuuriüritustest on vallas 
olulisemad D. O. Wirkhausile pühendatud Tartumaa noorte puhkpillimängijate 
võistmängimised, Äksi kihelkonnapäevad, jaanipeod Tartu vallas, perepäevad, Saadjärve 
päevad, külade päevad, Tartumaa põhikoolide PLAYBACK Kõrveküla Põhikoolis, 
jõuluüritused, 20.aastase traditsiooniga Amme Rokk jt. Koostöös Tartu maaspordiliiduga ja 
Eesti Rahva Muuseumiga korraldatakse Tartu linna ja valla piiril Raadi mõisas aastaringselt 
erinevaid Eesti rahvatraditsioonidega seotud kultuuri- ja spordiüritusi (jaanituli, mihklipäev, 
vastlapäev jt).  
 
Tulemuslikuks võib pidada valla kultuuritegevuse eestvedajate-entusiastide omavahelist 
koostööd. Samas on elanike osavõtt ülevallalisest kultuuritegevusest suhteliselt passiivne. 
Probleemiks on kultuuritegevuseks sobivate ruumide puudumine ja killustatus. 
 
 
5.3 SPORT 
 
Tartu vald on maakonnas ja Eestis tuntud aktiivse ning väljapaistva sporditegevuse poolest.  
Olulisemateks spordirajatisteks Tartu vallas on: 

 Kõrveküla Spordihoone, 
 Lähte Spordihoone, 
 Lähte suusarajad, 
 Vedu suusarajad, 
 Lähte ÜG staadion ning suusa- ja maadlusmaja, 
 Kõrveküla Põhikooli staadion, 
 Saadjärve purjespordikeskus, 
 Äksi Motospordiklubi rada. 
 Viidike Lasketiir 

 
Kõrveküla Spordihoone on ehitatud 1987.a. Spordihoone kasutajateks on peamiselt 
Kõrveküla Põhikool, Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas”, valla elanikud jt. Vabad ajad on 
enamasti väljarenditud.  2000.a renoveeriti hoone katus ja aknad. 
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Lähte Spordihoone rajati 2001.aastal. Spordihoone kasutajateks on põhiliselt Lähte 
Ühisgümnaasium, valla elanikud ja teised, kes rendivad vabal ajal spordisaali kasutamist.  
 
Vallaeelarvest finantseeritavad on ülevallaline sport, kabe, male, džuudo, suusatamine, 
pallimängud, maadlus, kergejõustik, lauatennis, orienteerumine, laskmine, jalgratas, 
purjetamine, kündmine, Äksi motosport ja mälumäng. Spordiklubidest tegutseb vallas Äksi 
motospordiklubi ja Kalevi Jahtklubi. 
 
Erinevate spordialade treeningrühmadest (spordisektsioonidest) tegutsevad vallas järgnevad: 
male, kabe, džuudo, maadlus, suusatamine, purjetamine, jalgrattasport, orienteerumine, 
motosport, meeste võrkpall, meeste korvpall, naiste võrkpall ja raskejõustik.  
 
Vallas korraldatavatest spordiüritustest on olulisemad vabariiklikud valdade tali- ja 
suvemängud, Tartumaa valdade tali- ja suvemängud, Emajõe talimängud, “Kõrveküla 
Rammumees”, purjetamisvõistlused (nii suvel kui talvel, sh rahvusvahelised). 
 
 
5.4 MUUD VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED, TURISM 
 
Vaba aja veetmine ja turism seondub Tartu vallas kõige enam Saadjärve piirkonnaga, mis 
maastikuliselt kuulub Vooremaa maastikukaitseala koosseisu. Piirkonda iseloomustavad 
unikaalsed pinnavormid (kirde-kagu suunalised suurvoored) ja veekogud (Saadjärv, Soitsjärv, 
Amme jõgi), mille ümbruses asub enamik olulisi vaatamisväärsusi ja turismiobjekte. 
 
Vaatamisväärsused 
 
Tartu valla olulisemad turismiobjektid on: 

 Inglimägi (86,1m üle merepinna) 
 Miina Härma sünnipaik Kõrvekülas 
 Kaarel Eenpalu sünnipaik Kobratus 
 D. O. Wirkhausi sünnipaik Väägveres 
 Lähte Palalinn, inimasustus I aastatuhande teisel poolel. Sootaga voor, Vooremaa 

lõunaosa kõrgeim (absoluutne kõrgus 92 m) 
 Saadjärv, Vooremaa suurim (pindalalt kuues Eestis) ja sügavaim järv 
 Kalevipoja liisukivid ja lingukivi 
 Kukulinna mõisahoone ja park 
 Saadjärve mõis ja park 
 Saadjärve (ka Äksi) Kalevipoja säng 
 Kärkna (Muuge) kloostri varemed 
 Äksi nõia mälestuskivi 
 Pupastvere lahingu mälestuspaik 

 
 
Turismiteenindus 
 
Toitlustusasutustest tegutsevad vallas toitlustusasutused Lähtel, Kõrvekülas, Vahil  ja Vedul 
ning kohvik Postimaja Äksi lähistel.  Majutusteenust pakuvad Raadimõisa hotell ja Soo 
puhketalu.  
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Aktiivse puhkuse teenustest on esindatud purjetamisvõimalused Saadjärve Jahtklubis, 
paadimatkad Västriku talus, ratsutamisvõimalused ja ratsa-matkad Pärna talus, Kobratu tallis 
ja Tooma tallis, talveperioodil on huviliste kasutuses Lähte (valgustatud) ja Vedu suusarajad. 
 
Funktsionaalselt kuuluvad Tartu valla turismivõimalused suuremate perspektiivsete 
turismipiirkondade ja -keskuste koosseisu. Lähte-Saadjärve-Vedu piirkond kuulub ulatusliku 
Vooremaa turismipiirkonna hulka, kus on arenemas ühtne turismiarendustegevus. Piirkonna 
arendamiseks on ühistöös teiste Vooremaa piirkonna omavalitsustega koostatud Vooremaa 
piirkonna arengustrateegia, millest tulenevad mitmed perspektiivsed turismitooted (Näiteks 
Via Vooremaa turismimarsruut jt). 
 
Valla Kärkna piirkond kuulub Emajõe Jõeriigi nimetuse all arendatava Suur-Emajõega seotud 
veeturismimarsruudi (-võrgustiku) koosseisu. On valminud Emajõe sildumis- ja 
randumispaikade planeering. 
 
 
5.5 SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 
 
Sotsiaalvaldkonnas tehtavad otsused mõjutavad paljude vallaelanike igapäevaelu, kuna on 
tegemist elanikkonna grupiga, kes vajab avaliku võimu tähelepanu ja abi kõige enam. Ka 
mõjutab just selles valdkonnas toimuv palju kodanike suhtumist kohaliku võimu ja valla 
mainet kohalike inimeste silmis. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna otsused 
julgustavad inimesi, nii eakaid kui ka noori, oma elupõlve Tartu vallas paremini nautima. 
 
Käesolevas arengukavas ei planeerita kvalitatiivset hüpet uuele tasandile kuid eesmärgiks on 
tagada erinevate sotsiaalteenuste ja kvaliteetse esmatasandi arstiabi kättesaadavus.  
 
Praegusteks ja lähituleviku olulisemateks sotsiaalseteks probleemideks vallas on pikaajalised 
töötud ja sellest tulenevad toimetulekuprobleemid ning üksi elavate vanurite 
toimetulekuprobleemid. Vallas puuub toimiv koduteenuste- ja hoolduse süsteem. 

  
 

Tartu Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandealase töö korraldus 

Tartu vallavalitsuse sotsiaaltalitus on  struktuuriüksus, mis täidab talle vallavolikogu- ja 
valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid ja finantseeritakse Tartu valla eelarvest. 
Sotsiaaltalitus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees. Sotsiaaltalituse tööd juhib 
sotsiaalnõunik. Sotsiaaltalituse  koosseisus on lisaks sotsiaaltööspetsialist. Sotsiaaltalituse 
ülesanded Tartu vallavalitsuses jagunevad nelja valdkonda – sotsiaalhoolekanne, kultuur, 
haridus ja tervishoiuküsimused. Sotsiaaltalitus täidab ka lastekaitseteenistuse ülesandeid. 
Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste 
ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete 
erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele 
kaasaaitamine.  
 
Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltalituses teostatavad toimingud on: 

 toimetulekutoetuse, hooldajatoetuse ja valla eelarvest makstavate toetuste määramine;  
 puudega inimesele hoolduse vormistamine; 
 eestkoste vormistamine; 
 hoolde- ja erihooldekodusse paigutamine; 
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 laste hoolekande korraldamine; 
 koduteenuste korraldamine; 
 sotsiaalnõustamine. 

 
 
Sotsiaalhoolekandeasutused 

Vallas on 4-korteriga sotsiaalmaja, kus puudub tsentraalne vesi, kanalisatsioon ja küte. 
Veevarustuseks on kaev, ruume köetakse puudega. Maja vajab kaasaajastamist (vesi ja 
kanalisatsioon, pesemisvõimalused jms). 
2006. aastal valmis Tammistu külas 3-toaline avatud köögiga sotsiaaleluruum 3 inimesele. 
2007. aasta jaanuaris valmis 4-toaline avatud köögiga sotsiaaleluruum 4 inimesele.   
 
Vallal puudub oma hooldekodu. Hoolekandeteenust ostetakse Tabivere Sotsiaalkeskusest (15 
kohta) ning vajadusel ka teistelt hoolekandeasutustelt (SA Uderna, SA Aarike Hooldekeskus, 
Paju Hooldekodu, MTÜ Hellenurme Mõis, MTÜ Kääpa Hooldekeskus ja  hooldekodu 
Härmalõng).   
 
Väljapool valda tehakse koostööd Tartu linnas asuvate hoolekandeorganisatsioonidega, nagu 
Puuetega inimeste Koda, Tartu Laste Turvakodu, SA Agrenska, Koidu Keskus   ja Vaimse 
Tervise Hooldekeskus. 
 
 
Tööhõive 

Töötute arv vallas on viimastel aastatel vähenenud, kuid pikaajalised töötud vajavad siiski 
koostöös riikliku tööhõiveametiga aktiviseerimist. Seisuga 01.10.2012 oli Tartumaa 
Tööhõiveametis registreeritud 105 töötut. 
 
Töötust põhjustavad peamised tegurid Tartu vallas on: 

 Ebapiisav ja halb transpordikorraldus valla erinevate asulate ja linna vahel 
 Pikaajalistel töötutel puudub vastav haridus ja kvalifikatsioon 
 Puudulikud tööharjumused 
 Kvalifitseeritud ja motiveeritud kaadri puudumine 
 Puuduvad täiend ja ümberõppe võimalused  
 Soolised ja ealised tegurid 
 Valla sisese töötute ja tööandjate infopanga puudumine 

 
Töötusega paralleelselt on vallas oluliseks tööhõiveprobleemiks kvalifitseeritud tööjõu 
puudus (saeraamitöölised, autolukksepad jms.) 
 
 
Laste ja lastega perede hoolekanne 
Valla eelarvest makstakse peredele sünnitoetust, koolitoetust ja teisi täiendavaid lastetoetusi. 
Vähekindlustatud perede lastele võimaldatakse osavõtt huvitegevusest, lastelaagritest ja 
õpilasmalevas töötamisest ning puhkamisest.  
 
2012.a oli vanemliku hoolitsuseta lapsi arvel 2  (1 tüdruk ja 1 poiss). Puuetega lapsi on vallas 
34.  
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Eakate hoolekanne 
Seisuga 01.01.2013  oli vallas kokku 1583 pensionäri.  
 
Hooldusravi teenust osutavad SA Võnnu Haigla, SA Elva Haigla  ja SA Peipsiveere 
Hooldekeskus. Probleemiks kohtade puudus ja pikad järjekorrad ning inimeste enda rahalise 
osaluse võimaluse puudumine.  Puudub vajalik operatiivsus erakorralisel vajadusel. 
 
Eakate hoolekande alal tehakse koostööd Tartu Maakonna Pensionäride Ühendusega. 
 
 
Puuetega inimeste hoolekanne 
Seisuga 30.09.2012 andmed :  
keskmine puue (pensionär) 109 isikut  
keskmine puue (ennetähtaegne) 43 isikut  
raske puue (pensionär) 302 isikut 
 
 
Tervishoid 
Tervishoiupoliitika sõltub eelkõige riiklikust tervishoiupoliitikast. Kohalik omavalitsus 
korraldab inimestele (ka ravikindlustusega hõlmamata) arstiabi ning korraldab elanikkonna 
haiguste ennetamisele ja terviseedendamisele suunatud tegevust oma haldusterritooriumil, 
sealhulgas tagab tervislikud tingimused ning nende vastavuse tervisekaitse nõuetele  laste- ja 
õppeasutuses. 
 
Lähtel asub perearstikeskus (teenindab ca 2000 valla elanikku), kus  asub ka  Anne-Mai 
apteegi filiaal ja hambaravi kabinet. Samas on valla elanikud registreerunud Tartu linnas 
tegutsevate arstide nimistusse.  
 
Ravikindlustuseta isikuid on vallas ca 50-60. 
 
Valda teenindab SA Tartu Kiirabi.  
 
Eriarstiabi kättesaadavuse peamiseks probleemiks on transpordiprobleemid ja pikad 
järjekorrad eriarstide juurde pääsemiseks. 
 
 
5.6 TURVALISUS 
 
Tartu valla kuritegevuse taset mõjutab oluliselt Tartu linn, kust osa kuritegevusest siirdub 
väljapoole linna piire. Lisaks asub Tartu vald Tartu linna (uus vangla) ja Ida-Virumaa (Eesti 
kriminogeenseim piirkond) vahelisel teel. Naabrivalve areng vallas on tagasihoidlik. Uutest 
probleemidest on suurenemas narkomaania areng. 
 
Kõrgendatud ohu allikateks on valla territooriumil Kärkna kütuseterminaal ning sellega 
seotud kütusevedu maanteel ja raudteel. 
 
Kõrvekülas asuvas Emajõe konstaablipiirkonnas Tartu maakonna konstaablijaoskonnas 
tegutseb üks konstaabel. Vald on toetanud politsei tegevust transpordivahendite hankimisega. 
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6 TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 
 
6.1 TEED, TÄNAVAD, TÄNAVAVALGUSTUS 
 
Tartu vallas on vallateid kokku 237 km, millest tänavad ja kegliiklusteed moodustavad 52 km. 
 
Kergliiklusteed kulgevad Jõgeva mnt ääres linna piirist kuni Lähteni ja Narva mnt ääres linna 
piirist kuni Kõrvekülani.   
Kergliiklusteed leiavad väga aktiivset kasutust tervisespordi eesmärgil ka Tartu linna elanike 
poolt. 
Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud tänavate osakaal seoses nende rajamisega 
uuselamupiirkondadesse.  
Amortiseerunud mustkattega teed ja tänavad asulates vajavad põhjalikku remonti. Rohked 
kruusakatetega teed vajavad pidevat hooldust (greiderdamist ja kruusa lisamist). 
 
2008-2010 osales Tartu vald Tartu idapoolse ringtee eelprojekti koostamises. Valminud 
eelprojekti järgi läbib idaringtee ca 4 km pikkuselt Tartu valla territooriumi Raadi lennuvälja 
piirkonnas. 
 
 

Tabel 11. Tartu valla kulutused teehooldele 2001-2012 

Aasta Kulud (€) 
2001 50262 
2003 38347 
2005 141302 
2010 462069 
2012 138562 

 
 
Teehoiukava vallal puudub. Teede hooldamisega tegeleb OÜ Tartu Valla Kommunaal. Teede 
korrashoiuks soetati 2008.a. traktorid, niidukid, harjad jm tehnikat ning 2009.a. uus 
autogreider. 
Valla hooldada ja korras hoida on kaks raudtee ülesõitu - Maramaal ja Lähtel. 
Talvise  lumetõrjumisega tegeleb OÜ Tartu Valla Kommunaal ja osas, milles OÜ Tartu Valla 
Kommunaal ei jõua teostada lumetõrje töid, sõlmitakse vähempakkumise tulemusena 
lepingud kohalike ettevõtjatega. 
 
Tänavavalgustus on olemas kõigis valla suuremates asulates ja elamupiirkondades, lisaks 
kergliiklusteedel ning Lähte suusaradadel. 
Viimastel aastatel on tänavavalgustust ehitanud ja vallale üle andnud kinnisvaraarendajad 
uuselamupiirkondades. 

Tartumaa tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti raames uuendati valgustust Kärknas, 
Lähtel ja Kõrvekülas. 

Tänavavalgustust hooldab OÜ Tartu Valla Kommunaal.  
Viimastel aastatel on kulud tänavavalgustuse korrashoiuks hüppeliselt kasvanud seoses uue 
valgustuse väljaehitamiseks võetud liisingmaksete tasumisega. 
Tabel 12. Tartu valla kulutused tänavavalgustuse korrashoiuks 2001-2012 
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Aasta Kulud (€) 
2001 22966 
2003 25565 
2005 26945 
2010 129873 
2011 130840 
2012 38434 

 
 
6.2 ÜHISTRANSPORT 
 
Valda läbivad Tartu-Jõgeva ja Tartu-Jõhvi suunalised kaugbussiliinid ning maakonnasisesed 
bussiliinid. Valla õpilaste igapäevane vedu on korraldatud regulaarbussiliinidega Tammistu, 
Kõrveküla ja Lähte suunal. Maakonna ühistranspordi korraldamine on Tartu maavalitsuse 
haldusalas. Valla territooriumil olevad bussiootekojad kuuluvad valla bilanssi.  
 
 
Tabel 13. Tartu valla kulutused õpilasveo doteerimisel 2001-2012 

Aasta Kulud (€) 
2001 39560 
2003 62186 
2005 69293 
2010 78308 
2011 80000 
2012 70663 
 
 
Seoses Vana-Narva maantee rekonstrueerimisega 2006.a laienes Tartu linna ühistransport ka 
Kõrveküla alevikku (võimalus osta kuupilet nii õpilastele kui töölkäivatele elanikele), mis on 
oluliselt tõstnud piirkonna väärtust elupiirkonnana. 
Ühistranspordi kättesaadavuse probleemid on suuremad Kärkna ja Sojamaa ning Tammistu 
piirkonnas.  
 
Lisaks regulaarliinidele korraldab vald oma bussiga vallaelanike transporti vallamajja igal 
nädalal teisipäeviti. 
 
Reisirongiliikluse taandareng ja rongide hõre sõiduplaan põhjustavad probleeme Kärkna ja 
Lähte piirkonnas, kus oluline osa töötajaskonnast käib tööl Tartu linnas. 
 
 
6.3 TELEFONISIDE, TELEKOMMUNIKATSIOON 
 
Telefoniside ja telekommunikatsioonivõimaluste kättesaadavusega valla territooriumil olulisi 
probleeme ei ole, telekommunikatsioonivõimalused on kättesaadavad (kõigi teenusepakkujate 
osas). Valla allasutustel on kõigil olemas interneti püsiühendused. Kõrveküla läbib ka 
kiudoptiline valguskaabel, mida kasutatakse ühenduste loomiseks osaliselt ka kohapeal. 
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Raamatukogudes on loodud võimalused interneti kasutamiseks. Lähimad avatud 
internetipunktid  asuvad Tartu linnas. 
 
 
6.4 ELEKTRIVARUSTUS 
 
Energiavõrkude haldamise ja arendamisega Tartu valla territooriumil nagu mujalgi Eestis 
tegelevad AS Eesti Energia ja samasse kontserni kuuluv OÜ Jaotusvõrk.  
Eesti elektrivõrk kujutab endast riigi tehnilise infrastruktuuri olulist osa, mis edastab elektrit 
elektrijaamadest kõigile tarbijaile. 
Olemasolevat olukorda üldiselt iseloomustavaid probleemid:  
- liinide ja alajaamade suhteliselt suur vanus;  
- võrkude ebapiisav töökindlus ja tarbijate madal elektrivarustuskindlus; 
- suured energiakaod; 
- madal pingekvaliteet. 
 
Tartu vallas on mõnedes kohtades elektrivõimsused väikesed, esineb pingekõikumisi, 
elektrivõrguga liitumine on elanikele kallis. Osa madalpinge liine ei vasta tänapäeva nõuetele. 
 
Elektrivarustuskindluse tagamisel on peamiseks riskiks puude langemine tormi korral läbi 
metsa kulgevatele elektriliinidele, vanad alajaamad ja ringistamata elektriühendused.  
 
2009.a oli Tartu valla territooriumil asuvate elektritarbijate aastane elektritarbimine kokku ligi 
30000 MWh. 
 
 
6.5 EHITUSTEGEVUS 
 
Ehitustegevus on vallas aktiivne peamiselt Tartu linnaga külgnevatel aladel, kuhu on juba 
ehitatud hulk individuaalelamuid. Suurim on Raadimõisa elamurajoon, kuhu on rajatud ka 
mitmeid uusi kortermaju. 
Alates 2009.a. on hoogsam elamuehitus aeglustunud. 
 

Tabel 14. Ehituslubade sh kirjalike nõusolekute väljastamine Tartu vallas aastatel 1998-2013 

Aasta Väljastatud ehituslube ja 
kirjalikke nõusolekuid (tk) 

2003 81 
2004 166 
2005 172 
2006 256 
2007 206 
2008 198 
2009 111 
2010 98 
2011 102 
2012 124 
2013 97* 

* 1.09.2013.a seisuga 
Kasutuslube ja kirjalikke nõusolekuid on aastatel 2003-2013 väljastatud kokku 1611.  
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6.6 ELAMUMAJANDUS 
 
Valla halduses on elamufondina arvel Kõrvekülas 1 korter, Lähtel 2 korterit ja Tammistus 2 
korterit. Lisaks on valla hallata sotsiaalmaja Lombi külas Lähte alevikus. 
 
Korrusmajad asulates on kõik erastatud, korteriühistuid on seni moodustatud ca 70% 
korrusmajadest. 
 
Korrusmajade suuremaks probleemiks on haldamine, hooned lagunevad, kuid elanikud ei 
suuda tagada vajalikke investeeringuid ja korrashoidu. 
 
Tsentraalne küte on säilinud Lähte asulas. Seal on Tartu Vallavolikogu moodustanud 
kaugküttepiirkonna.  Mujal on korrusmajad individuaalküttel (enamasti maagaas). 
 
Viimastel aastatel on toimunud intensiivne elamuarendus Raadi piirkonnas, Kõrvekülas ja 
Jõgeva maantee äärsetel aladel. Nende elamualade peamiseks ohuks on planeerimistegevuse 
intensiivsus. Eelkõige on vajalik saavutada elamualadega seotud sotsiaalteenuste ja 
puhkealade olemasolu või arvestamine planeeringutes perspektiivsete vajadustega. 
 
 
6.7 ÜHISVEEVÄRK JA –KANALISATSIOON 
 
Tartu valla veevarustus toimub peamiselt põhja- ja pinnavee baasil. Pinnavett kasutatakse 
eeskätt kastmiseks ning rekreatsiooniks. 
 
Tartu vallas on põhjaveeallikatena kui põhjaveekogumitena kasutusel kvaternaari veekiht, 
Kesk-Devoni veekiht ning Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekiht, sügavamatest veekihtidest 
toituvaid puurkaeve vallas ei leidu. 
 
Suurem osa puurkaevudest on rohkem kui 20 aastat vanad, kuid tänu viimasel kümnendil 
hoogustunud ehitustegevusele leidub ka võrdlemisi uusi kaeve. Veevõtt puurkaevudest on 
enamasti väike, vallas on üksnes 5 ettevõtet, kellel on põhjavee võtmiseks vee erikasutusluba. 
Vanad kasutuseta puurkaevud vajavad tamponeerimist ja sulgemist. 
 
Suur osa elanikkonnast kasutab madalaid individuaalseid salvkaevusid, mille veevarustus 
toimub pinnaseveest. Salvkaevude vee-andvus ja kvaliteet sõltub lokaalsetest iseärasustest. 
Üldjoontes on salvkaevude abil võetav vesi tundlik kohaliku reostuse suhtes, mistõttu võib 
vesi olla reostunud nii keemiliselt kui mikrobioloogiliselt.  
 
Valla suuremates asulates toimib ühisveevärk, mida haldavad AS Tartu Veevärk (Kõrveküla 
alevik, Vahi v.a OÜ Keskkond & Partnerid piirkond, Tila ja Lombi külad), OÜ Keskkond & 
Partnerid (piirkond Vahi alevikus) ja AS Emajõe Veevärk (ülejäänud ühisveevärgiga külad ja 
asulad).  
 
Ühisveevärgi arendamine toimub Tartu vallavolikogu 22.05.2013 otsusega kinnitatud Tartu 
valla ÜVK arengukava aastateks 2013-2024 alusel. 
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Viimastel aastatel on kinnisvaraarendajate poolt ehitatud välja uued vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud Tartu linnaga külgnevates uuselamupiirkondades (Kõrveküla ja  
Vahi alevik ning Tila küla), Tartu valla poolt KIK toetusega Kõrvekülas ning AS Emajõe 
Veevärk teeninduspiirkonnas Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetusega Emajõe-Võhandu valgala 
veemajandusprojekti raames Lähtel, Kärknas, Eralas, Äksis. Alates 2010.a suvest juhitakse 
Lähte ja Kärkna asulate reovesi uude Eralasse rajatud  reoveepuhastisse.  
ÜF esimese etapi projekti maksumus oli ca 2,2 milj eurot. AS Emajõe Veevärk planeerib 
uuendada torustikud Tammistus, Sojamaal, Sootagal, Saadjärvel ja Salu külas. KIK toetusega 
on rajatud uued torustikud Vasulas ja Vedul. 
 
Suur osa hajaasustuse üksikmajapidamistest on tsentraalse kanalisatsioonita ning reovesi 
kogutakse kogumiskaevude abil või suunatakse kohapeal keskkonda. Usaldusväärsed andmed 
kogumiskaevude ja nende tühjendamise kohta puuduvad. Olulisi reostusprobleeme pole 
täheldatud. 
 
Aastatel 2008-2010 osales Tartu vald hajaasustuse veeprogrammis, mille käigus rajati 
eramajapidamistele 9 puurkaevu ja 5 salvkaevu koos vajalike torustike ja veetõsteseadmetega. 
 
 
6.8 SOOJAMAJANDUS 
 
Tsentraalsetest katlamajadest tegutseb üks katlamaja Lähte alevikus.  
Konteinerkatlamaja võimsusega 1,4 MW haldab OÜ Tartu Valla Kommunaal. Katlamaja 
seisukord on rahuldav, selle võimsus võimaldaks liita juurde uusi tarbijaid. Kütuseks 
kasutatakse maagaasi.  
Aleviku soojatorustik on rekonstrueeritud, mille tarvis on saadud toetust summas 150000€ 
KIKlt torustike uuendamiseks. Projekti tulemusenaliideti  keskkatlamajaga ka Lähte 
Ühisgümnaasiumi soojusvõrk. 
OÜ Tartu Valla Kommunaal hallata on ka Vasula küla katlamaja koos küttevõrkudega, kuid 
see ei  ole hetkel kasutuses. 
Ülejäänud asulate korrusmajad ja ühiskondlikud asutused on viidud üle individuaalküttele, 
paigaldatud on enamasti gaasikatlad, va Erala, Kärkna ja Vasula, kus on puidukatlad. 
Küttesüsteemide haldamine ja arendamine on elamuühistute kohustus. Valda läbib Irboska-
Tartu-Rakvere gaasitrass. 
 
Uute küttetrasside järele vajadust pole. Korrusmajade küttesüsteemide osas on suurim 
probleem Tammistus, kus majades puudub ühtne lahendus ja iga korter kasutab kättesaadavat 
kütteviisi. 
Kõrveküla Põhikooli küttesüsteemi on planeeritud viia  
üle energiasäästlikuma ja keskkonnasõbralikuma õhk-vesi soojuspumba 
süsteemile. 
Kõrveküla lasteaed on üle viidud päikese- ja maaküttele, gaasikatel lülitub vaid tippkoormuste 
puhul. 
 
 
6.9 JÄÄTMEKÄITLUS 
 
Tartu vallas ametlikult tegutsevaid prügiladestuskohti ei ole.  
Alates 2008.a. toimib vallas korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmekogumissüsteemiga 
on liitunud peaaegu kõik jäätmevaldajad.  
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2011.a. korraldas vald riigihanke uue jäätmevedaja leidmiseks järgnevaks viieks aastaks. 
Avalikes kohtades on prügikastid enamasti olemas.  
 
Tartu vald osaleb Tartu linnas asuvate jäätmejaamade halduskulude katmisel ning seal on 
valla kodanikel võimalus tasuta jäätmeid üle anda. 
 
Esineb üksikjuhtumeid, kus vastutustundmatud kodanikud ladustavad jäätmeid otse 
loodusesse, seda eriti Tartu linna ja Kõrveküla vahelisel alal Raadi endise sõjaväelennuvälja 
territooriumil. 
 
 
6.10 HEAKORD, HALJASTUS 
 
Valla eelarvest finantseeritakse ca 25ha haljasalade (asulad, haljasalad ja turismiobjektid) 
ning teede ja tänavate hooldamist. Hooldustöödega tegeleb OÜ Tartu Valla Kommunaal.  
 
Valla üldine heakord pidevalt paraneb. Vald on korrastanud avalikke objekte (Vasula 
puiestee, Kõrveküla järvede ümbrus, Palalinna terviserajad), rajanud uued haljastused 
Kõrveküla lasteaia ja põhikooli juurde. 
 
Avalikke parke vallas ei ole. Mõisapargid on enamuses eraomanduses ja suures osas 
korrastamata. Rajamisel on park Kõrveküla spordihoone juurde. 
 
Samuti puuduvad vallas avalikud supelrannad. Saadjärve ääres on 4 aktiivselt kasutatavat 
supluskohta.  
2007.a rajati Äksis avaliku kasutusega paadisild. 
 
Suuremateks probleemideks on teede ja kergliiklusteede äärte niitmine, korrastamata 
eravaldused ja puhkerajatiste tähistuse ning korrashoiu tagamine. 
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7 VALLA JUHTIMINE, HALDUSSTRUKTUUR 
 
7.1 VALLA HALDUSSTRUKTUUR 
 
Valla haldusstruktuur 
 
Tartu vallal on 21-liikmeline volikogu. Volikogu on moodustanud kolm alalist komisjoni: 
majandus-eelarve komisjon,  valla elu korraldamise komisjon ja revisjonikomisjon. 
 
Vallavalitsus on viieliikmeline, kuhu kuuluvad vallavanem, maakorraldaja, vallaarhitekt, 
sotsiaalnõunik ja finantsjuht. Vallavalitsuses töötab 10 avalikus teenistuses olevat ametnikku: 
vallavanem, vallasekretär, maakorraldaja, sotsiaalnõunik, sotsiaaltööspetsialist,  registripidaja, 
vallaarhitekt,  finantsjuht  ja 2 raamatupidajat. 
 
 
Valla allasutused 
 
Valla asutused on: 

 kooleelsed lasteasutused ja koolid: 
- Lähte Ühisgümnaasium; 
- Kõrveküla Põhikool  
- Tartu valla muusikakool 
- Tartu valla spordikool 
- Lähte Lasteaed „Kiisupere“ 
- Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas”; 

 Kõrveküla Spordihall; 
 raamatukogud: Lähte, Äksi, Vedu, Tammistu ja  Kõrveküla; 
 Saadjärve Looduskool. 

 
 
7.2 VALLA EELARVE JA INVESTEERINGUD, ARENDUSTEGEVUS 
 
Eelarvetulud 
 
Tabel 15. Tartu valla 2012.a eelarve tulud (EUR) 

Tulude nimetus Summa 
Maksud 3 326 751
Kaupade ja teenuste müük 1 038 063
Saadud toetused 5 061 748
Muud tulud 94 419
KOKKU 9 520 981
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Eelarvekulud 
 
Tabel 16.  Tartu valla eelarve 2012.a kulude jaotus põhiliste kuluallikate lõikes (EUR) 

Kulude nimetus Eelarve 
Tööjõukulud 2 405 307 
Majandamiskulud 2 400 405 
Muud tegevuskulud 934 474 
Põhivara amortisatsioon ja 
ümberehitus 923 035 

Antud toetused 330 094 
KOKKU 6 993 315 
 
 
Investeeringud ja arendustegevus 
 
Tartu valla viimaste aastate olulisemateks investeeringuobjektideks on olnud Kõrveküla 
lasteaed “Päikeseratas” rekonstrueerimine ja juurdeehitus ning päikesepaneelide 
paigaldamine, Lähte lasteaed „Kiisupere“ ümberehitus, Kõrveküla vee ja 
kanalisatsioonitorustike ehitus,  tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Jääaja Keskus 
(teemapark-muuseum) ehitamine, Lähte Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine, Vasula aleviku 
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja Lähte kaugküttetorustiku 
rekonstrueerimine. 
Investeeringute katteallikana on kasutatud nii valla omavahendeid kui ka riigieelarvest ja 
fondidest eraldatud vahendeid. 
 
 
7.3 VALLA KOOSTÖÖ- JA SÕPRUSSIDEMED 
 
Vallal on tihedad koostöösidemed Saksamaa Geltingi AMT-iga ja Soome Jyväskylä 
liitomavalitsusega. Geltingi ja Tartu valla noorte koostöös on asutatud GETA nimeline klubi. 
Välispartneritega on koostöö peamiselt seotud kultuurialaselt (sh vastastikused lasterühmade 
vahetused).  
Jyväskylä vahendusel on saadud tööstuse arendamise, planeeringualaseid, omavalitsuse töö 
korraldamise alaseid jt. kogemusi.  
Vald on ainuosanikuks valla arendusprojektidega tegelevas Raadi Arendus OÜ-s ja valla 
kommunaalmajandusega tegelevas Tartu Valla Kommunaal OÜ-s. 
Tartu vald on asutajaks mitmele arendusteemadega tegelevale sihtasutusele:  
Raadi SA, Vooremaa Looduskeskus SA, Saadjärve SA, Tartumaa Jäätmearendus SA. 
 
Tartu maakonna ja Eesti teiste omavalitsustega teeb vald koostööd läbi vastavate liitude 
(Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit). Tartumaal on üheskoos teiste 
omavalitsustega asutatud SA Tartumaa Turism, Tartumaa Arendusselts ja Tartu 
Maaspordiliit. 
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II TARTU VALLA ARENGUSTRATEEGIA AASTANI 2020 
 
 
 
8 TARTU VALLA ARENGUEELDUSED 
 
8.1 TARTU VALLA OLUKORRA HINNANG – SWOT-ANALÜÜS 
 
Tartu valla olukorrale (vt pt I) hinnangu andmiseks ja arengueelduste selekteerimiseks on 
koostatud valla olukorra SWOT-analüüs. Analüüsi tulemused on kokkuvõtlikult esitatud 
tabelis 1.  Analüüsi tulemuse erinevad aspektid on reastatud olulisuse järjekorras (vastavalt 
hindamistulemustele). 
 
 
Tartu valla tugevad küljed 
 
Tartu valla olulisemaks tugevaks küljeks on soodne asend Tartu maakonna keskuse Tartu 
linna naabruses. Tartu linn kui Lõuna-Eesti regioonikeskus, kus paikneb oluline osa regiooni 
töökohti ja teenindusvõimalusi, avaldab soodsat mõju ka valla tööhõivele ja 
teenindusvõimaluste kättesaadavusele. 
 
Teiseks oluliseks valla tugevaks küljeks on valla omanäoline looduskeskkond. Vald paikneb 
suures osas Vooremaa maastikuregiooni piires, mis omanäolise pinnavormistiku ja mitmete 
veekogude tõttu omab olulist puhkemajanduslikku potentsiaali, mille rakendamine, eriti 
Saadjärve ja Amme jõe ning Emajõe piirkonnas, võimaldaks arendada nii puhkemajandusega 
seotud teenindussfääri ja luua seeläbi valda uusi töökohti, kui ka tõsta valla atraktiivsust 
elukohana. 
 
Tartu valla järgmiseks oluliseks tugevaks küljeks on infrastruktuuri põhivõrgustik.  
Jõgeva-Tartu maantee kui Tallinna Tartuga ühendav alternatiivne ühendustee (nö Piibe 
maantee) ja Jõhvi-Tartu maantee kui rahvusvaheline arenev transpordikoridor (Via 
Hanseatica). Nendega seotud teedevõrgustik võimaldab tulevikus luua enamike valla 
piirkondade sujuva ja kiire ligipääsetavuse Tartu suunalt ja vastupidi,  mis omakorda on 
oluliseks eelduseks valla kui elu- või ettevõtluskoha atraktiivsusele. Oluliseks 
arengueelduseks, mis toetab olemasoleva infrastruktuuri kasutust on ka elamuehituseks ja 
ettevõtluse arenguks vajalike maade olemasolu. 
 
Valla tugevaks küljeks võib pidada ka heal tasemel kohalikku kultuuri- ja spordielu.  
Aastaid püsimine Eesti valdade suve- ja talimängude tipus ning paljud muud spordialased 
saavutused, lisaks ka kaasaegsed ja pidevalt arenevad sportimistingimused. Samuti 
ajaloopärandi- ja rahvatraditsioonidega seotud laiemat kõlapinda omavad 
kultuuriüritused on loonud vallale positiivse maine ja tuntuse kogu Eestis, millesse on 
olulise panuse andnud ka aktiivne ja sihipäraselt tegutsev valla haldusorganisatsioon. 
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Tartu valla nõrgad küljed 

Hoolimata Tartu linna soodsast mõjust valla arengule, on ka valla olulisemate negatiivsete 
külgede põhjustajaks Tartu linn. Töökohtade vähenemine maapiirkondades siirdeperioodil on 
tinginud ulatusliku pendelrände ja töölkäimise vallast väljapoole, seda peamiselt Tartu linna 
või selle lähialadele. Igapäevane pendelränne on tinginud elanike võõrandumise kohalikust 
keskkonnast ning transpordiraskused on soodustanud väljarännet valla äärealadelt.  
Suhteliselt madal keskmine elatustase, põlvkondade järjepidevuse katkemine ja kinnisvara 
kõrge hind ning kohapealne töökohtade vähesus on raskendanud vallast väljapoole õppima ja 
tööle asunud noorte tagasipöördumist valda, mis omakorda on tekitanud tööealise ja -
võimelise elanikkonna vähesust. Töövõimaluste koondumine Tartusse, elanikkonna 
suhteliselt madal elatustase ja vähene mobiilsus (transpordiprobleemid) on tinginud 
elukvaliteedi suure ebaühtluse vallas (kiiresti arenev linna lähiala ja tagasihoidlikult 
arenevad äärealad).  Probleemiks on ka Tartu kui linnastunud keskkonna kuritegevuse 
kandumine valla territooriumile, samuti linnast lähtuv prügireostus. Pendelrände suur 
osakaal ja elukvaliteedi erisused on nõrgendanud ka valla ühtset identiteeti. Valla kui elukoha 
kvaliteeti pärsivad seni veel kaasajastamata tehnilise infrastruktuuri võrgustikud.  
Ebapiisaval määral on kasutamata ka valla turismipotentsiaal, mis ei avalda veel 
märkimisväärset positiivset mõju teenindussfääri arengule ja tööhõivele 
 
 
Väliskeskkonna võimalused 
Olulisemaks võimaluseallikaks, mis annab soodsa võimaluse arenguks, on Eesti 
kuulumine Euroopa Liitu. EL-i regionaalpoliitika ja selle elluviimiseks suunatud 
struktuurivahendid aitavad ka Tartu vallal rakendada täiendavaid investeeringuid, mis 
võimaldavad parandada füüsilise elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteeti vallas ja  seeläbi tõsta 
valla üldist konkurentsivõimet. Eesti kuulumine EL-i ühtsesse majandusruumi ja sellest 
tulenev Eesti kui investeerimiskoha atraktiivsuse tõus ning Eestis lisaks toimuv ettevõtete 
siirdumine keskustest väljapoole annab ka Tartu vallale võimaluse luua valla territooriumil 
täiendavaid töökohti, mille rakendamise eelduseks on valla soodne asend ja tööstustootmiseks 
sobivate vabade alade olemasolu. 
 
Oluliseks võimaluseallikaks on maailmas ja ka Eestis arenev turismiturg, sh loodusturismi 
ja sellel põhineva aktiivse puhkuse veetmise võimaluste tähtsustumine. See loob head 
eeldused valla puhkemajanduslikult atraktiivsete piirkondade rakendamiseks ja valla edasise 
arengu soodustamiseks. 
 
Oluliseks võimaluseallikaks on lisaks ka Tartu linna kui regionaalse keskuse jätkuv areng, 
mis laienevate töö- ja teenindusvõimaluste tõttu soodustab regiooni kaugemate alade 
elanikkonna ümberpaiknemist Tartu linna ja selle lähialadele. See loob võimalused ja 
eeldused sh Tartu vallas tööealise ja töövõimelise elanikkonna osakaalu suurenemiseks. 
 
 
Väliskeskkonna ohud 
Valla arenguga seotud olulisemateks ohtudeks on rahvastiku jätkuv vananemine 
(negatiivne loomulik iive), mis suurendab vajadust tööealise rahvatiku sisserändeks. Vananev 
rahvastik suurendab nõudeid sotsiaalhoolekandele ja tervishoiule, mis omakorda suurendab 
tööealise elanikkonna maksukoormust ning võib tingida elukvaliteedi languse. 
 
Kohaliku ettevõtluse ja sotsiaalse infrastruktuuri (sh kultuuri- ja haridussfääri) 
allajäämine konkurentsis Tartu linna vastava infrastruktuuriga võib põhjustada kohaliku 
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elukeskkonna kvaliteedi languse ja liigse orienteerituse Tartu linna suunas, mis omakorda 
ohustab valla sotsiaalset sidusust ja territoriaalset ühtsust. 
 
Ohuallikana võib käsitleda ka võimalikku liiga kiiret elamuehituse kasvu, seda eriti odavate 
ehitistena ja kontsentreeritud aladel, mis võib tingida keskkonnamõjude kasvu, liigset 
linnastumist maapiirkonnas ja kokkuvõttes elukeskkonna kvaliteedi langust. 
 
 
Tabel 17.  Tartu valla SWOT-analüüsi tulemused (prioriteetsuse järjekorras vastavalt 
töörühmade poolt antud hinnangutele) 

TUGEVAD KÜLJED VÕIMALUSED 
o Soodne asend: külgnemine Tartu linnaga 

ja linnas paiknevate töö- ja 
teenindusvõimaluste kättesaadavus 

o Hea logistiline asukoht: raudtee 
olemasolu,  Jõhvi-Tartu-Valga mnt ja 
Tartu-Jõgeva mnt ristumiskoht ning hea 
juurdepääs Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 
mnt-le 

o Omapärane loodusmaastik (Vooremaa, 
järved, jõed) 

o Olemasolev ja arendatav tehnilise 
infrastruktuuri põhivõrgustik 

o Elamuehituseks ja ettevõtluse (tööstus) 
arenguks vajalike alade olemasolu 

o Suur territoorium 
o Eesti maaomavalitsustest keskmisest 

suurem elanike arv 
o Heal tasemel ja mainekas kultuuri- ja 

sporditegevus (kaasaegsed rajatised, 
traditsioonid, aktiivne tegevus) 

o Kvalifitseeritud töötajatega innovaatiliselt 
mõtlev valla haldusorganisatsioon 

o Haridusasutuste hea seisukord ja 
uuendustele orienteeritus 

o Arenevad tööstuspargid ja atraktiivne 
ettevõtluskeskkond 

o Rahulik ja looduskaunis elukeskkond 
 

o Eesti kuulumine EL-i, EL-i 
tõukefondide abi kohaliku arengu 
toetuseks 

o Vabade maade olemasolu tööstuse 
arendamiseks 

o Regionaalhalduse võimalik reform ja 
maakondliku haldusüksuse tekkimine 

o Turismiteenuste tarbimise kasv 
o Tartu linna kui regionaalse keskuse 

jätkuv areng 
o Külaliikumise elavnemine ja seeläbi 

kogukonnatunde kasv 
o Ettevõtluse ja tööstuse kasv seoses 

Idaringtee valmimisega 
o Elukvaliteedi ja ettevõtluskeskkonna 

paranemine Raadi tööstuspargi ja 
Põhjakeskuse projektide 
realiseerumisel 

NÕRGAD KÜLJED OHUD 
o Kvalifitseeritud tööjõu puudus 
o Eelarvevahendite nappus vallale pandud 

funktsioonide täitmiseks 
o Elukvaliteedi ebaühtlane tase vallas 

(ääremaad) 
o Valla finantside ebaproportsionaalne 

jaotumine valla territooriumi suhtes 
o Noorsootöö ja noorte huvitegevus on 

ebapiisav 
o Mitteaktiivne külaliikumine ja vähene 

o EL-ist tulenev bürokraatia ja erinevate 
regulatsioonide (piirangud, normid, 
kvoodid) mõju kasv 

o Rahvastiku jätkuv vananemine 
o Regionaalpoliitika olematus või jätkuv 

ebastabiilsus 
o Kohaliku ettevõtluse ja sotsiaalse 

infrastruktuuri konkurents Tartu linna 
ettevõtjatega ja sotsiaalse 
infrastruktuuriga 
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seltsielu 
o Valla turismipotentsiaal on suurel määral 

kasutamata 
o Valla olemasolevate ühiskondlike hoonete 

ruumid ja muud võimalused on 
ebapiisavalt rakendatud vallaelanike 
seltsieluks 

o Ääremaal eakatele vähe tegevusi 

o Linna osakaalu kasv vallaelanike 
tööhõive allikana (identiteedi 
hägustumine, puudub kohalik "maa 
sool") 

o Elanikkonna vähene huvi ja 
osalusaktiivsus 

o Sissekirjutuskohustuse puudumine 
Eesti riigis 

o Probleemsete ja vähekindlustatud 
perede migratsioon linnast maale 

o Kultuuri- ja haridussfääri nõrk 
konkurentsivõime võrreldes Tartu 
linnaga  

o Kehtiv riiklik pearahasüsteem 
nõrgestab valla sotsiaal- ja hariduselu  

 
 
 
8.2 TARTU VALLA ARENGUEELDUSTE KOKKUVÕTE 
 
Tartu vallal kui regioonikeskuse lähitagamaal asuval omavalitsusel  on head eeldused areneda 
nii atraktiivseks  ettevõtluskeskkonnaks, elukohaks kui ka turismisihtpunktiks.   
Linnalähedus loob head võimalused suurel osal valla territooriumist aktiivselt elu- ja 
ettevõtluspiirkonnana areneda. Elanikkonna üldise elatustaseme tõusu ja väärtushinnangute 
muutumisega on tõusmas linnaelanike huvi linnalähedastesse maapiirkondadesse eluaseme 
soetamise või rajamise vastu. Jätkuvalt toimib elanikkonna ümberpaiknemine regiooni 
äärealadelt regiooni keskusesse (Tartu) ja selle lähialadele. Nimetatud protsessid on nii 
lühemas kui pikemas perspektiivis Tartu vallale peamiseks võimaluseks valla rahvastiku arvu 
suurendamiseks ning valla elujõu tõstmiseks. Et püsida konkurentsis teiste sarnaste 
linnalähedaste aladega (valdadega) Tartu lähistel on oluline kaasaegse infrastruktuuri 
arendamine ning üldine elukeskkonna kvaliteedi tõstmine mille hulgas ka kaasaegse 
elukeskkonna juurde kuuluvate avalike teenuste (haridus, vaba aeg, sotsiaalteenused jm) 
väljaarendamine. 
Elukeskkonna kvaliteedi tõstmise kõrval on oluline vähendada pendelrännet ja säilitada 
paikkondade sotsiaalne sidusus läbi töökohtade arvu suurendamise ja töövõimaluste 
mitmekesistamise valla territooriumil.  Siin on Tartu valla üheks arengueeliseks regionaalse 
keskuse lähedus, sest üldise trendina toimub nii ettevõtluse ja tööpaikade koondumine 
regionaalsesse keskusesse ning selle lähialadele. Samuti tuleb kasuks tootmisettevõtete arengu 
käigus ümberpaiknemine linna territooriumilt linnast väljapoole suuremate 
transpordimagistraalide ja liiklussõlmede lähedusse.  Ettevõtluse areng vallas sõltub suurel 
määral selleks sobivate alade kättesaadavusest ja hea tehnilise taristu olemasolust, mille 
tagamine peaks olema üheks valla edasise aerengu prioriteediks .Kohapealse kvalifitseeritud 
tööjõu vähesust on võimalik leevendada vakantse tööjõuga Tartu linnast. 
 
Vallal on head eeldused turismi- ja puhketeenuste pakkumiseks laiale tarbijaskonnale. 
Kaasaegseks turismi- ja puhkealaks kujunemiseks on vajalik valla Saadjärve piirkonna 
võimaluste arendamine, kohalike eelduste otstarbekas esiletoomine ning oma imago leidmine, 
et eristuda teistest sarnastest puhkealadest.  
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Nii elu- kui ettevõtluskeskkonna ning turismivaldkonna edasist arendamist toetab olulisel 
määral Euroopa Liidu struktuuriabi, millest nii omavalitsusel kui ettevõtjatel on võimalik 
investeeringutoetusi taotleda. 
 
Kiire arengu juures on tähtis tagada maastike korrastatus, säästva arengu printsiipide 
järgimine ning kaasaja elukeskkonna kvaliteedi nõuetega arvestamine. Samuti on oluline 
regionaalse tasakaalustatuse tagamine, st kiirelt areneva linna lähiala kõrval tuleb tegeleda ka 
valla äärealade arengueelduste ja konkurentsivõime tugevdamisega, mis väldiks 
sotsiaalprobleemide süvenemist neil aladel. Samas klassikalises mõistes äärealasid ja 
ületamatult probleemse arenguga piirkondi Tartu vallas praktiliselt ei ole.  
 
Linnalähedus võib perspektiivis tekitada probleeme valla koolivõrgule ja teistele sotsiaalsfääri 
teenustele (nt kultuur), seda elanikkonna jätkuva tööpaikade ja igapäevase tegevuse 
koondumisel linna (igapäevane pendelränne), kus linna asutused näivad eelistatumas 
olukorras võrreldes kohalike asutustega. Konkurentsis linnaga on vajalik vallas selgete eeliste 
ja omanäolisuse  väljakujundamine (spetsialiseerumine) sotsiaalsfääri teenustes, mis 
võimaldaks säilitada tarbijaskonda ja pakkuda teenust ka vallast väljapoole.  Soodustavaks 
teguriks on hoogustuv elamuehituse areng, mis suurendab vajadust valla sotsiaalsfääri 
arendamise järele, vajadused suurenevad lähemas perspektiivis näiteks koolieelsete 
lasteasutuste osas. 
 
Hoolimata valla linnalähedaste ja infrastruktuuriga linnaga seotud piirkondade üldisest 
kiiremast arengust ja sellega seotud elanikkonna elatustaseme tõusust, võib kohalikesse 
keskustesse (enamasti korrusmajad) toimuda ka toimetulekuraskustega elanike väljaränne 
linnast, soodustatuna näiliselt madalamatest eluasemekuludest võrreldes linnaga. 
 
 
 
9 TARTU VALLA ARENGUMUDEL 
 
9.1 KOHALIKU OMAVALITSUSE ARENGULOOGIKA JA –

PÕHIMÕTTED 
 
Valla kui sotsiaal-, majandus-, tehis- ja looduskeskkonna arendamise üldiseks eesmärgiks on 
tagada: 

 
VALLA ELANIKE KÕRGE ELUKVALITEET 

 
 
Valla arengu ning kohaliku elu peamiseks suunajaks, korraldajaks, arendajaks ja juhtijaks on 
kohalik omavalitsus. Lähtudes valla arengu üldeesmärgist ja arengupõhimõtetest on kohaliku 
omavalitsuse peamiseks ülesandeks ja missiooniks: 
 

VALLA ELANIKE HEAOLU PARANDAMINE JA VALLA SOTSIAAL-
MAJANDUSLIKU ELUJÕU NING KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE 
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Valla elanike elukvaliteedi areng peab lähtuma alljärgnevatest põhimõtetest: 
 

Jätkusuutlikkus –   valla elujõu ja elanike elukvaliteedi areng toetab piirkonna 
põhiliste väärtuste (loodusliku keskkonna, kultuuripärandi ja –
traditsioonide) säilimist, väärtustamist ja säästlikku arengut; 

 
Koostöö – avaliku, kolmanda ja erasektori ühistööst tuleneva sünergia 

genereerimine valla ühtse identiteedi võimendamiseks ja valla 
tasakaalustatud ning efektiivse arengu tagamiseks; 

 
Innovaatilisus –  uute ideede ja lahenduste väljatöötamise, kasutuselevõtu  ning 

levitamise toetamine, mis on suunatud valla konkurentsivõime 
kasvule ja elanike elukvaliteedi parandamisele; 

 
Demokraatia –  kõigile elanikele ja rahvusrühmadele võimaluste tagamine valla 

elus aktiivselt osalemiseks ning positiivsete muutuste 
esilekutsumiseks. 

 
 
Eestis kehtivast seadusandlusest, halduskorraldusest ja kohaliku omavalitsuse tulubaasi 
ülesehitusest olenevalt on valla sotsiaal-majandusliku elujõu ja  konkurentsivõime ning selle 
läbi ka valla elanike heaolu kasvu üheks olulisemaks eelduseks, lisaks kohaspetsiifilistele 
konkurentsieelistele, tööealise ja töövõimelise (kvalifitseeritud tööjõud) elanikkonna 
osakaal omavalitsuse territooriumil.  
 
Lähtudes Tartu valla arengueeldustest ja asukohaspetsiifikast, on valla arendustegevuse 
peamiseks ülesandeks, sarnaselt paljude teiste Eesti omavalitsustega, jätkuvalt madala 
sündivuse ja rahvastiku üldise vananemise taustal, tagada kohalike elanike jäämine valda 
ning  tingimuste loomine tööealise ja töövõimelise elanikkonna sisserändeks.  
 
Lähtudes eelnevast on Tartu valla arendamise võtmevaldkondadeks (prioriteetsed 
tegevusvaldkonnad): 

 atraktiivse elukeskkonna väljaarendamine; 
 valla majanduspotentsiaali (sh maamajandusliku ja puhkemajandusliku) 

kasutuselevõtmine ja konkurentsivõime suurendamine elanike töövõimaluste 
mitmekesistamiseks ning uute töökohtade loomise soodustamiseks; 

 kohaliku kogukonna ja inimressursi arendamine. 
 
 
9.2 TARTU VALLA TULEVIKUVISIOON AASTAKS 2020 
 
Tartu valla tulevikuvisioon sätestab soovitava tulevikunägemuse (situatsiooni kirjeldus), mille 
saavutamisele on suunatud valla arengustrateegia. Valla visioon on esitatud üldvisioonina, 
mida täpsustavad alavisioonid. Visiooni täistekst on esitatud arengukava lisas. 
 
Üldvisioon: 
 
TARTU VALD ON TUNTUD KUI EDUKAS, JÄTKUSUUTLIKU ARENGUGA 
OMAVALITSUS, KUS ON KONKURENTSIVÕIMELINE MAJANDUSKESKKOND, 
MAINEKAS NING KVALITEETNE ELU- JA PUHKEKESKKOND 
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Alavisioonid: 

 Tartu vald on elujõulise elanikkonnaga omavalitsus 
 Tartu vald on harmoonilise ruumistruktuuriga ja jätkusuutliku arenguga 

omavalitsus 
 Tartu vallas on välja arendatud kaasaegne, kvaliteetne ja mainekas ning 

inimsõbralik elukeskkond, kus: 
o väärtustatakse õppimist ja haritud inimest ning on loodud tingimused 

kvaliteetse hariduse omandamiseks; 
o kultuurielu on suunatud rahvuskultuuri ja rahvusliku eneseteadvuse 

säilitamisele, arengu järjepidevuse tagamisele, hõlmates erinevaid 
elanike huvigruppe ning võimaldades neile mitmekülgset tegevust; 

o on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud 
toimetulek, arstiabi, sotsiaalteenused ja muud toimetulekuks 
vajalikud teenused; 

o on mitmekesised võimalused sportimiseks, puhkamiseks ja 
aktiivseks vaba aja veetmiseks, mistõttu on vald tuntud kui 
spordisõbralik ja märkimisväärseid spordialaseid tulemusi 
saavutanud omavalitsus.  

 Tartu vallas on arenenud keskkonnasäästlik, kohalikel ressurssidel 
põhinev ja kohalikku omapära väärtustav ettevõtlus 

 Tartu vallas on kaasaegne ja kvaliteetne transpordiinfrastruktuur 
 Tartu vallas on välja arendatud kaasaegseks ning keskkonnasäästlikuks 

elu- ja ettevõtlustegevuseks vajalik tehniline infrastruktuur 
 Tartu vald on tuntud puhke- ja turismikohana, kus on mitmekesised 

võimalused puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks 
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9.3 STRATEEGIA 
 
Strateegia esitab valla arengu võtmevaldkondade piires eesmärgid ja ülesanded, mis on 
vajalik valla tulevikuvisiooni saavutamiseks pikemas perspektiivis ellu viia. 

Joonis 3. Tartu valla arengumudel - võtmevaldkonnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arenguvisioon aastaks 2020: 
„Tartu vald on tuntud kui edukas, 

ja jätkusuutliku arenguga 
omavalitsus, kus on 

konkurentsivõimeline 
majanduskeskkond, mainekas 

ning  kvaliteetne elu- ja 
puhkekeskkond“ 

Võtmevaldkond 1: 
Atraktiivse elukeskkonna väljaarendamine 

Võtmevaldkond 2: 
Valla majanduspotentsiaali (sh 
maamajandusliku ja puhkemajandusliku) 
kasutuselevõtmine ja konkurentsivõime 
suurendamine 

Võtmevaldkond 3: 
Kohaliku kogukonna ja inimressursi 
arendamine 

Kohaliku omavalitsuse juhtimise ja 
haldussuutlikkuse arendamine 
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10 ARENDUSTEGEVUSE EESMÄRGID, MEETMED JA 
PEAMISED TEGEVUSED 

 
 
10.1  I VÕTMEVALDKOND - ATRAKTIIVSE ELUKESKKONNA 

VÄLJAARENDAMINE 
 
Tegevusvaldkonna üldeesmärgiks on arendada Tartu vallas välja atraktiivne ja kaasaja 
nõuetele vastav elukeskkond. 
 
Atraktiivse elukeskkonna olulisemateks kriteeriumiteks on: 
 

 HARIDUS - kvaliteetse haridusteenuse kättesaadavus; 
 KULTUUR - kultuurivõimaluste hea kvaliteet ja kättesaadavus, aktiivne 

kultuuritegevus, kohalik identiteet kasv ja pikaajalised kultuuritraditsioonid; 
 SPORT JA AKTIIVNE PUHKUS - sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste 

mitmekesisus, kõrge kvaliteet ja hea kättesaadavus; 
 SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID - sotsiaalne turvalisus, 

sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus ning hea kvaliteet; 
 TEED, TÄNAVAD JA ÜHISTRASPORT - mobiilsus, hea transpordivõimaluste 

ja –infrastruktuuri kättesaadavus ning kvaliteet; 
 TEHNILINE INFRASTRUKTUUR - veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, 

energiavarustuse ja infokommunikatsioonivõimaluste hea kättesaadavus ja 
kvaliteet; 

 KESKKOND – miljööväärtuslikud alad, keskkonnapuhtus, looduslik 
mitmekesisus; 

 ELAMUMAJANDUS - elamisvõimaluste olemasolu ja hea kvaliteet; 
 TURVALISUS - elukeskkonna madal kriminogeensus, ohuallikate ja turvalisus-

riskide vähesus  ning korrakaitse ja turvalisusega seotud teenuste kättesaadavus. 
 
 

10.1.1  Haridus (alusharidus, üldharidus, huviharidus, noorsootöö) 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valla haridusvaldkonna edasise arendustegevuse prioriteediks on vallas kvaliteetse ja 
atraktiivse, kaasaja nõuetele vastava hariduskeskkonna väljakujundamine, mis tagaks vallas 
alus- ja üldharidusteenuse kättesaadavuse, lõpetajate konkurentsivõimelisuse edasisel 
hariduse omandamisel järgmistel haridustasemetel ning kohalike haridusasutuste eelistamise 
teiste asutuste ees nii vallas elavate õpilaste kui ka valla lähialade õpilaste poolt. Selleks on 
vajalik arendustegevus alljärgnevates haridusvaldkonna prioriteetsetes arengusuundades: 

 Valla haridusasutuste materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine ja vastavusseviimine 
kaasaegse ja kvaliteetse õpikeskkonna nõuetega 

 Õppe sisulise kvaliteedi arendamine ja kvalifitseeritud ning motiveeritud 
õpetajaskonna väljakujundamine ning on tagatud konkurentsivõimeline töötasu ja 
tunnustamise süsteem.  

 Haridusasutuste omanäolisuse arendamine 
 Õppekallakute väljaarendamine üldhariduskoolides 
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 Valla haridusasutuste koostöö ja ühistegevuse arendamine 
 Huvitegevusringide juhendajate töölerakendamine 

 
Noorsootöö valdkonnas on edasise arengu olulisemaks prioriteediks noortele aktiivse vaba aja 
veetmiseks vajalike võimaluste loomine, samuti noorsootööalase koordineeritud tegevuse 
väljakujundamine. Noorte kuritegevus on minimeeritud.  
 
 
1. PEAEESMÄRK: vallas toimib kaasaegsel tasemel, konkurentsivõimeline   
alusharidusteenus ning on kvaliteetsed lastehoiuvõimalused; lasteaiakohtade arv vallas 
vastab nõudlusele; lasteaia- ja koolipedagoogide palgad on ühtlustatud  
 
AE 1.1 Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas” on 10-rühmaline, lisaks lastehoid kuni 8 
rüma, kvaliteetset alusharidust andev lapsesõbralik alusharidusasutus 
  
Meede 1: materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine 
 lastehoiu väljaarendamine Kõrvekülas 

 
Meede 2: õppetöö sisulise kvaliteedi arendamine 
 laste õpetamise ja kasvatamise taseme tõstmine ja vastavusseviimine riiklikus 

õppekavas kehtestatud nõuetele 
 lasteaiapedagoogide töötasu võrdsustamine koolipedagoogidega 

 
Meede 3: lasteasutuse omanäolisuse arendamine 
 lasteaia traditsioonide ja ajaloo väljakujundamine ning hoidmine  
 ujumise algõppe korraldamine, ka Lähte lasteaia lastele ja valla koolide õpilastele 

 
AE 1.2 Lähte lasteaed on 6-rühmaline, tervist edendav, lastele mitmekesiseid võimalusi 
pakkuv alusharidusasutus 
 
Meede 1: õppetöö sisulise kvaliteedi arendamine 
 laste õpetamise ja kasvatamise taseme tõstmine ja vastavusseviimine raamõppekavas 

kehtestatud nõuetele 
 personali koosseisu optimeerimine vastavalt vajadusele 
 lasteaiaõpetajate töötasu võrdsustamine kooliõpetajatega 

 
Meede 2: lasteasutuse omanäolisuse arendamine 
 tervise-edendamise arendamine lasteaias 

 
AE 1.3 Uue 7-rühmalise lasteaia rajamine Vahi alevikku 
 
 
2. PEAEESMÄRK: valla koolid on kaasaegset, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist 

haridusteenust osutavad, omanäolised haridusasutused 
 
AE 2.1 Lähte Ühisgümnaasium on kogu Eestile avatud, kaasaegse õpikeskkonnaga 
gümnaasium, mis annab gümnaasiumiharidust kolmel õppesuunal: tehnoloogia, meedia- 
ja sport 
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Meede 1: materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine 
 õpilaskodu laiendamine 
 polütehniliste ainete hoone sisustamine vastavalt nõuetele 
 kooli mööbli järk-järguline uuendamine 
 köögiseadmete uuendamine 
 kooli staadioni ja pallimängude välisväljakute  renoveerimine 
 materiaal-tehniline baasi uuendamine vastavalt  e-kooli vajadustele 

 
Meede 2: õppetöö sisulise kvaliteedi arendamine 
 noorte õpetajate juurdetoomine kooli 
 õpetajate varustamine munitsipaaleluasemepinnaga (üürikorterid) kooli lähistel 
 arendada välja õppetoolide süsteem ainete kaupa 
 andekatele suunatud õppekavade juures tagada ka keskpäraste laste hariduse 

omandamine 
 sotsiaalpedagoogide rolli tõhustamine nö hooldamata laste probleemide 

leevendamiseks 
 muude e-lahenduste rakendamine õppetöös 
 looduskooli välitegevuse arendamine 

 
Meede 3: õppesuundade (reaal-, meedia-, ühiskonnasuund) väljaarendamine 
 õppesuundade tunnusürituste väljatöötamine 
 õppekava tasakaalustatus õppesuunast lähtuvalt 
 reklaamürituste korraldamine kooli maine kujundamiseks maakonna ja riigi tasandil 

 
 
AE 2.2 Kõrveküla Põhikool on avatud põhikool, mis pakub kvaliteetset põhiharidust ja 
eelkutseõpet 

 
Meede 1: materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine 
 kooli juurdeehituse rajamine 
 kooli inventari uuendamine (sh helivõimendus) 
 kooli staadioni renoveerimine (rajakate jm inventar), sh  kaugushüppeplatsi, 

kuulitõukeplatsi ja pallimängude välisväljaku rajamine 
 Kõrveküla Põhikooli gaasikatla vahetus õhk-vesi soojuspumba vastu 

 
Meede 2: õppetöö sisulise kvaliteedi arendamine 
 pedagoogide kaadri pidev motiveerimine läbi töötingimuste parandamise ja pideva 

täiendkoolituse (arvutiõpe, keeleõpe, esinemisoskus jm) 
 
Meede 3: eelkutseõppe väljaarendamine 
 õpilaste kutsenõustamine tagamaks õiget kutsevalikut 

 
 
3. PEAEESMÄRK: vallas väärtustatakse haridustöötajaid kui kohaliku intelligentsi 

esindajaid 
 
Meede 1: haridustöötajate motiveerimine 
 haridustöötajatele kaasaegsete töötingimuste pakkumine 
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4. PEAEESMÄRK: vallas on kättesaadavad mitmekesised noorte 
huviharidusvõimalused 
 
Meede 1: huvihariduse kättesaadavuse soodustamine ja parandamine 
 soodustada kaugemalt kooli käivate laste huviringidest osavõttu 

transpordiprobleemide lahendamisega 
 huviharidusvõimaluste loomine ja laiendamine kooliõpilastele külakeskustes 

(paikkonnakeskustes) 
 noorte vaba aja parem ning mitmekülgsem sisustamine 

 
AE 4.1 Tartu valla muusikakool on laienenud kunstidekooliks, kus õpetatakse lisaks 
puhkpillile ka teisi pille, laulmist ja tantsimist ning kujutavat kunsti; õpilaste arv on 
vähemalt kahekordistunud 

 
Meede 1: Tartu valla muusikakooli arendamine 
 muusikakooli ruumiprobleemile lahenduse leidmine 
 muusikainstrumentide järk-järguline uuendamine 
 noodi- ja heliplaatide kogu täiendamine 
 muusikakeskuste soetamine 

 
 
5. PEAEESMÄRK: noorsootöö on kujunenud haridusvaldkonnas oluliseks prioriteediks 
 
AE 5.1 Laste ja noorte õppetöövälise tegevuse võimaluste laiendamine; 
noorte kuritegevuse-, alkoholi- ning narkomaaniaalane ennetav tegevus; 
noorte omaalgatuse toetamine ning ühiskondliku aktiivsuse tõstmine 
 
Meede 1: noorsootöö arendamine 
 noorsootöö spetsialisti töölerakendamine vallas 
 koolide õpilasomavalitsuste arendamine ja tegevuse elavdamine 
 noorte omaalgatuse toetamine ning ühiskondliku aktiivsuse tõstmine 

 
 

10.1.2  Kultuur 
 
1. PEAEESMÄRK: välja on arendatud valla kultuuri- ja seltsielu vajadustele vastav 

infrastruktuur 
 
AE 1.1 Kultuurielu tugipunktideks on kujunenud kohalikes külakeskustes (Tammistus, 
Äksis ja Vedul) paiknevad kaasaegsed, atraktiivsed  ja polüfunktsionaalsed seltsimajad 
(külakeskused) 
 
Meede 1: paikkondade kultuuri- ja külakeskushoonete väljaarendamine 
 Tammistu raamatukogu renoveerimine ja sisustamine polüfunktsionaalse külakeskuse 

vajadustele vastavalt 
 Tammistu raamatukogu baasil raamatumuuseumi väljaarendamine 
 Tammistu raamatukogu vabaõhuürituste platsi väljaarendamine 
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 Tammistu mõisakompleksi väljaarendamine Tammistu külakeskuseks koostöös Eesti 
Agrenska Fondiga 

 Äksis kultuuri- ja spordikeskuse (looduskool, Soome-poiste tubamuuseum, jääaja 
teemapark, raamatukogu ja kohvik) väljaarendamine 

 Vedul mõisatalli baasil külakeskuse (raamatukogu, õpiringide ruumid, päevakeskus 
jmv) väljaarendamine 

 Vasula külakeskuse väljaarendamine sobivate ruumide leidmise korral 
 teistes valla paikkondades külakeskuste loomise toetamine jätkusuutliku kohaliku 

initsiatiivi olemasolul 
 
AE 1.2 Kõrvekülas ja Lähtel on kultuuri- ja spordivõimalused väljaarendatud ning 
integreeritud ühtselt toimivaks, sh ka kohalikku kultuuri- ja seltsielu toetavaks 
tervikuks 

 
Meede 1: Kõrveküla kultuurivõimaluste arendamine 
 muusikamuuseumi väljaarendamine Kõrvekülas (erinevates kohtades rajatavate 

ekspositsioonide kaudu) 
 
Meede 2: Lähte kultuurivõimaluste arendamine 
 Palalinna kultuuri- ja spordikompleksi väljaarendamine, sh valla vabaõhuürituste 

paiga rajamine 
 Sootaga Maanaiste seltsile ruumide võimaldamine 
 Lähte spordihalli sisustamine kultuuri suurürituste läbiviimise tarbeks 

 
AE 1.2 Esmatasandi keskustes on välja arendatud kaasaegse tehnoloogiaga varustatud, 
elukestvat õpet toetavad, universaalsete kogudega raamatukogud (info- ja 
teabekeskused) 
 
Meede 1: raamatukogude materiaal-tehnilise baasi uuendamine, automatiseeritud 
laenutussüsteemile üleminek 
 Tammistu raamatukogude ruumide renoveerimine ja sisustamine 
 Lähte raamatukogukompleksi väljaarendamine: infotehnoloogia uuendamine 
 Äksi raamatukogu lugemissaali rajamine 
 raamatukogudes automatiseeritud laenutussüsteemi väljaarendamine 
 raamatukogude infotehnoloogiaseadmete pidev kaasajastamine ja ID-kaardi 

kasutuselevõtt lugejapiletina 
 Internetiühenduse kaasajastamine (ka traadita interneti ühendus) 

 
Meede 2: raamatukogude universaalsete kogude väljaarendamine 
 raamatukogude kogude vastavusseviimine elanikkonna vajadustega: 

- elanikkonna vajaduste väljaselgitamine – lugejauuringute 
läbiviimine  

 raamatukogudes koduloo kogumise, hoidmise ja tutvustamise arendamine: 
- kogude rikastamine eriliigiliste teavikutega, laenutusõiguste 

lepingute sõlmimine huvilistele 
- koduloolise andmebaasi olemasolu ja kättesaadavaks tegemine 

raamatukogude vahendusel 
- kasutatavate andmebaaside aktiivsem tutvustamine lugejatele 

 kogude seisundi tagamiseks (köitmine, korrastamine jm) vajalike rahaliste vahendite 
tagamine 
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Meede 3: raamatukogude teenuste mitmekesistamine 
 erivajadustega inimeste vajaduste arvestamine raamatukogude arendamisel 
 erinevate näituste ( kunst, foto, käsitöö) korraldamine 

 
Meede 4: raamatukogude marketing ja klienditeeninduse arendamine 
 raamatukogudega seotud informatsiooni ja reklaami tõhustamine (kodulehekülg, 

meedia, üritused, voldik jne.) 
 lugejakoolituse ja raamatupropaganda metoodika uuendamine, eriti lastetöö osas 
 ürituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele (rõhuasetusega noortele) 
 valla raamatukogude interneti kodulehekülje väljaarendamine 
 infomaterjalide produtseerimine 
 raamatukogude töötajate ametikohtade vastavusseviimine asutuste töökoormuse ja 

nõudlusega (lahtiolekuajad) 
 
 
2. PEAEESMÄRK: vallas on välja kujunenud omanäolised ja mitmekesised, piirkonna 

identiteeti toetavad, laialdaselt tuntud kultuuritraditsioonid 
 
Meede 1: valla kultuuritegevuse arendamine 
 piirkonna ajaloolisele pärandile ja omapärale tuginevate kultuuriürituste valiku 

mitmekesistamine 
- kloostripäevad Kärknas 
- D.O.Wirkhausile pühendatud võistumängimised on välja 

kujunenud ülevabariigilise kandepinnaga puhkpilliorkestrite 
festivaliks 

- Miina Härma laulupäevad (koorid, lapsed, võistulaulmine) 
- rahvakalendri tähtpäevade korraldamine paikkondades 

 valla tunnusürituse väljatöötamine 
 Tammistu mõisa vabaõhuürituse korraldamine 
 koostöö tõhustamine haridus-ja spordiasutuste, muuseumide, eraettevõtjate jt vahel 

valla kultuuriürituste korraldamisel 
 koostöö arendamine sõprusvaldade ja Tartu linnaga valla kultuurielu 

mitmekesistamiseks 
 kultuuriürituste reklaami arendamine: 

- infostendide paigaldamine kultuuriürituste, turismiinfo jm 
info avaldamiseks kohalikes keskustes (avalikesse kohtadesse 
või üldkasutatavatesse hoonetesse) 

 valla kultuurikalendri mitmekesistamine 
 valla maine tõstmine kultuuriürituste kaudu  

 
Meede 2: valla kultuuriorganisatsiooni arendamine 
 kultuurispetsialisti ametikoha loomine 
 kultuuriürituste toetusskeemi väljatöötamine (vallaeelarvest toetamiseks) 
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10.1.3  Sport ja aktiivne puhkus 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna edasise arengu prioriteediks on kaasaegsete ja mitmekesiste tingimuste loomine 
sportimiseks, seda nii harrastusspordi (tervise- ja rahvasport) kui ka saavutusspordi tarbeks, 
suunatuna nii oma valla elanikkonna, kui ka teiste piirkondade elanike teenindamisele. 
Territoriaalselt ja objektiliselt on valla olulisemateks spordi- ja vaba-aja veetmise võimaluste 
väljaarendamise prioriteetideks Lähte-Palalinna spordi- ja vaba-aja veetmise keskuse (hõlmab 
Lähte spordihoonet, Palalinna spordiparki), Saadjärve vaba-aja veetmise keskuse (hõlmab 
Jääaja Keskust  ja Saadjärve piirkonna puhkealasid ja –objekte), Kõrveküla spordikeskuse ja 
Raadi puhkekeskuse (spordikeskuse) väljaarendamine.  Olulisteks prioriteetideks on ka valla 
kõigis paikkondades sportimisvõimaluste ja aktiivse vaba aja veetmise võimaluste 
kättesaadavaks tegemine (sh külade spordiplatsid) ning spordialase organiseerimistöö (sh 
koolispordi) arendamine ja spordialase tegevuse (sh koolispordi) jätkusuutlikkuse ja 
sihikindla arengu tagamine.  
 
 
1. PEAEESMÄRK: välja on arendatud sporditegevust (harrastus- ja saavutussport) ja 

aktiivset vaba aja veetmist toetav infrastruktuur 
 

Meede 1: valla spordikeskuste arendamine 
 Lähte-Palalinna spordikeskuse väljaarendamine: 

- suusa- ja jooksuradade väljaarendamine Palalinnas 
- ujumiskoha väljaarendamine, sh autodega supluskohale juurdepääsu 

tõkestamine (parkimise korraldamine) looduslike tõketega 
 - parkla ja suusakeskuse teenindushoone  

 Raadi spordi- ja vabaajakeskuse väljaarendamine 
 Kõrveküla spordikeskuse väljaarendamine: 

- spordihalli rekonstrueerimine ja laiendamine 
 Vedu suusakeskuse arendamine 
 laste teemapargi arendamine Tammistus koostöös Eesti Agrenska Fondiga 
 spordiinventari täiendamine ja uuendamine spordikeskustes: 

- Lähtel kergejõustiku inventari uuendamine ja täiendamine 
- Kõrveküla ja  Lähte spordihoonesse spordiinventari täiendav 

hankimine 
- Tartu valla orienteerumiskaardi väljatöötamine 
- valla pallimänguvõistkondadele võistlussärkide tagamine 

 
Meede 2: külakeskuste sportimisvõimaluste väljaarendamine 
 valla külakeskustes spordiplatside (spordisaalide) väljaarendamine (v.a Lähte, ja 

Kõrveküla): 
- Tammistus jõusaali ning pallimängude saali väljaarendamine 
- paikkondade külakeskustesse korvpallilaudade paigaldamine 

 
 
 
2. PEAEESMÄRK: vallas toimib aktiivne spordialane arendustegevus, välja on 

kujunenud jätkusuutlik ning efektiivne spordialane organisatsiooniline 
tegevus 
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Meede 1: valla spordiorganisatsiooni  ja –tegevuse arendamine 
 valla paikkondade sporditegevuse eestvedajate-aktivistide määramine ja tegevust 

toetava motivatsioonisüsteemi arendamine 
 treenerite optimaalse vajaliku hulga tagamine ja treenerite motivatsioonisüsteemi 

väljaarendamine 
 valla paikkondade vaheliste suve- ja talvemängude arendamine (sh lapsed ja 

koolinoored) 
 spordiürituste korraldustoimkondade loomine ja toetamine 
 noorsportlaste tunnustamis- ja motivatsioonisüsteemi arendamine 
 spordialade sisuline arendamine ja valiku mitmekesistamine 

 
 

10.1.4  Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna edasise arengu olulisemaks prioriteediks on üksikisiku ja perekonna iseseisvat 
toimetulekut soodustavate sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine 
kogu valla territooriumil ja valla elanikele ning seni puuduvate või ebarahuldaval määral 
toimivate teenuste (avahooldussüsteem jt) väljaarendamine. 
Kvaliteetse avahooldus- ja rehabilitatsiooniteenuse rakendamine erivajadustega  ning 
toimetuleku raskustega inimestele 
Preventiivse töö korraldamine probleemsete ja vanemliku hoolitsuseta lastele. 
 
 
1. PEAEESMÄRK: Vähekindlustatud perede lastele huvitegevusest, lastelaagritest või 

töölaagritest osavõtu võimaldamine     
 Laste sotsiaaltoetuste maksmine ja määramine on võrdsustunud Tartu 

linna sotsiaaltoetuste tasemega 
 
Meede 1: lastetoetuse määrade võrdsustamine Tartu linna sotsiaaltoetuste tasemega 
 tõsta järk-järgult lastetoetuste määrasid 

 
 
2. PEAEESMÄRK: kõigile eelkooliealistele lastele on võimaldatud koht lasteaias 
 eralasteaedade tekkimise ja tegevuse soodustamine 

 
 
3. PEAEESMÄRK: toimib sotsiaalseid probleeme vältiv ennetustöö 

 
Meede 1: ennetustöö arendamine 
 pöörata senisest suuremat tähelepanu tööle käitumishälvikutega ja koolikohustust 

ignoreerivate laste ning nende vanematega: 
- lastelaagrite korraldamine 
- lastevanemate koolituste korraldamine (sh eelkooliealiste 

lastega peredele) 
 tagada õpilastele korralik koolilõuna ning normidele vastavad õppimistingimused 
 terve ja tugeva perekonna kui inimeste heaolu aluse propageerimine 
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 aidata kaasa Eesti Agrenska Fondi poolt rajatava polüfunktsionaalse laste- ja perede 
nõustamiskeskuse arengule Tammistu mõisas 

 
 

4. PEAEESMÄRK: vallasisene ühistranspordikorraldus on süsteemne ja toimiv  
 

Meede 1: valla ühistranspordisüsteemi arendamine 
 uue bussi soetamine ja bussi rakendatuse suurendamine vallasisese transpordi 

korraldamiseks 
 

 
5. PEAEESMÄRK: loodud on võimalused vanuritele aktiivse eluhoiaku säilitamiseks 
 
Meede 1: eakate huvitegevuse ja avahooldusteenuste arendamine 
 pakkuda eakatele mitmesuguseid võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks 
 arendada välja esmatasandi (kandi) keskustes päevakeskused 
 kolmanda sektori organisatsioonidele tegevustoetuseks vajalike vahendite 

planeerimine vallaeelarves sotsiaalteenuste ostmiseks  
 
 

6. PEAEESMÄRK: toimib hooldusõendus, mis tagab aktiivse põetus-hoolduse kodus 
 

Meede 1: hooldusõenduse arendamine 
 hooldusõenduse reaalse vajaduse väljaselgitamine vallas 
 hooldustöötaja (meditsiinilise haridusega) rakendamine koduõendus-teenuse 

osutamisel, koduhoolduse ja hooldusõenduse ühildamine 
 
 

7. PEAEESMÄRK: loodud on võrdsed võimalused puuetega isikutele normaalseks 
elutegevuseks ning ühiskonnaelust osavõtuks 

 
Meede 1: puuetega isikute avahooldusteenuste arendamine 
 selgitada välja valla puudega inimeste tegelikud vajadused ja probleemid 
 pöörata enam tähelepanu puudega inimeste haridusprobleemidele (sh kutseõppele) ja 

tööhõivele: 
- puuetega laste õigeaegne nõustamine haridusasutuse valikul  

 juurutada sotsiaalteenuste süsteem puuetega inimestele (tugiisikud, saatjad jne) 
 puuetega laste ajutise hoideteenuse väljaarendamine koostöös Eesti Agrenska Fondiga 
 puuetega isikutele päevakeskuse väljaarendamine 
 
 

8. PEAEESMÄRK: valla vanuritele on vajadusel tagatud hooldamine hooldekodus 
 

Meede 1: vanurite institutsionaalse hoolduse arendamine 
 koostöö arendamine Tabivere vallaga Tabivere hooldekodu arendamisel ja 

laiendamisel 
 soodustada erahooldekodu rajamist valda sellekohase initsiatiivi olemasolu korral 
 sotsiaalkorterite väljaehitamine puuetega inimestele ja eakatele (toetatud elamine)  
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9. PEAEESMÄRK: Lombi külas on väljaarendatud sotsiaalmaja 
 

Meede 1: sotsiaalmaja väljaarendamine 
 varustada hoone vajalike kommunikatsioonide ja sanitaar-tehniliste ruumidega 
 esimese korruse renoveerimine ja teise korruse väljaehitamine  

 
 
10. PEAEESMÄRK: igas esmatasandi (kandi) keskuses toimib päevakeskus 

 
Meede 1: päevakeskusfunktsioonide arendamine kohalikes keskustes 
 Lähtel renoveeritud lasteaia ruumides päevakeskuse funktsioonide väljaarendamine 
 Tammistu kultuurimajas päevakeskuse funktsioonide väljaarendamine 
 Vedul külakeskuse rajamisel päevakeskuse funktsioonide väljaarendamine 
 Äksi kultuuri- ja spordikeskuses päevakeskuse funktsioonide väljaarendamine 

 
 
11. PEAEESMÄRK: tagatud on optimaalsel tasemel elamispinna (sh 

munitsipaaleluasemepinna) kättesaadavus eluasemeprobleemidega 
isikutele ja valla teenistujatele (vajadusel) 

 
Meede 1: munitsipaaleluasemepinna arendamine 
 eluaseme (korterite) soetamine 
 
 

12. PEAEESMÄRK: loodud on võimalused töötute ajutiseks tööhõiveks 
 
Meede 1: pikaajaliste töötute ajutise tööhõive suurendamine 
 pikaajaliste töötute rakendamine hooajatöödel koostöös OÜ-ga Tartu Valla 

Kommunaal 
 pikaajaliste töötute aktiviseerimine ning koolitamine 

 
 
13. PEAEESMÄRK: valla töötutele on kättesaadavad täiend- ja ümberõppe võimalused 
 luua infopank tööotsijatest ja valla ettevõtete tööjõuvajadusest  
 kaasata kolmandat sektorit täiskasvanute koolitamisse  

 
 
14. PEAEESMÄRK: toimib noorsootöö- alane tegevus 

 
Meede 1: noorsootöö arendamine 
 noortega usaldusliku sideme loomine ning noorte soovida ja vajaduste 

väljaselgitamine 
 noortele suunatud huvitegevusvõimaluste ja vaba aja veetmise võimaluste 

mitmekesistamine 
 spordirajatiste ja teiste vallale kuuluvate hoonete aktiivsem kasutamine noortele 

suunatud tegevuste tarbeks 
 kolmanda sektori kaasamine noorsooalasesse tegevusse 
 vallavalitsuse poolse järjepideva noorsootööalase tegevuse tagamine (noorsootöötaja 

ametikoha loomine)  
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 koordineeritud tegevuse tagamine noortega seotud valla allasutuste vahel 
 noorsootöö väärtustamine, traditsiooniliste ürituste korraldamine ja nende toimimisele 

kaasaaitamine 
 koostöö jätkamine aktiivsete noorte ja neid esindavate organisatsioonidega 
 
 

15. PEAEESMÄRK: vallas on korraldatud tervise-edenduse alane ennetustöö 
 

Meede 1: tervise-edenduse arendamine 
 tervisespordirajatiste (tervise- ja matkarajad) loomine 

 
 
16. PEAEESMÄRK: tagatud on esmatasandi arstiabi ja eriarstiabi kättesaadavus 

vallaelanikele 
 

Meede 1: tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine 
 toetada perearstide tegevust: 

- ravikindlustusega hõlmamata isikute raviteenuste eest tasumisel 
 jätkata eriarstiabi osutamist Tartu vallas: 

- eriarstidele-spetsialistidele vajalike töötingimuste võimaldamine 
- hambaravi võimaluste säilitamine ja edasiarendamine vallas 

 
 

10.1.5  Teed, tänavad, ühistransport 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
 
Teed, tänavad 
Valdkonna edasise arengu prioriteediks on valla elanikkonna ja ettevõtluse vajadustele ning 
asustuse edasise arendamise vajadustele vastava kvaliteetse teedevõrgu väljaarendamine 
tagamaks head ühendusteed Tartu linnaga ja valla erinevate osade vahel. Samuti on oluline 
teede aastaringse sõidetavuse tagamine ja tihealade tänavavalgustuse väljaarendamine. 
 
Ühistransport 
Valdkonna arengu prioriteetideks on ühistranspordivõimaluste säilitamine ja kättesaadavus, 
laiendamine valla äärealadel ning ladusa ühistranspordiühenduse tagamine lähemate 
olulisemate keskustega. 
 
 
1. PEAEESMÄRK: vallas on kaasaegne, kvaliteetne  ja keskkonnasäästlik ning asustuse 

ja ettevõtluse arengu vajadustele vastav transpordiinfrastruktuur 
 

Meede 1: valla teedevõrgu arendamine 
 riigile kuuluvate maanteede (Vasula-Lähte, Kukulinna-Vedu, Saadjärve-Elistvere jt) 

kõvakatte alla viimise saavutamine 
 kruusateede regulaarse korrashoiu tagamine: 

- teehoiukava väljatöötamine 
 olulisemate valla teede üleandmine riigi omandisse 
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 Tartu linna idapoolse ringtee rajamisele kaasaaitamine 
 kergliiklusteede rajamine (Lähte-Kukulinna-Äksi-Saadjärve, Jõgeva mnt-Kärkna 

jaam, Vahi-Kõrveküla) või rajamisele klaasaaitamine 
 
 
2. PEAEESMÄRK: esmatasandi keskuste tänavavõrgustik ja tänavavalgustus on 

renoveeritud 
 tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Äksi, Saadjärve, Tammistu, Vedu) 

 
 

10.1.6  Tehniline infrastruktuur: veevarustus ja kanalisatsioon, energeetika 
(sh energiasääst), infokommunikatsioon 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna arengu prioriteediks on tehnilise infrastruktuuri võimaluste kättesaadavuse 
tagamine vallas. Valla edasise arendustegevuse prioriteetideks tihealadel on moodustada 
reoveekogumisalad ning arendada seal välja keskkonnanõuetele vastavad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid. Linnalähedased piirkonnad ühendatakse Tartu linna ühisveevärgiga. 
Hajaasustuse joogiveeprobleemide lahendamiseks võimaldatakse soovijatel osaleda 
hajaasustuse veeprogrammis, mida toetavad riik ja kohalik omavalitsus. 
 
 

1. PEAEESMÄRK: valla esmatasandi keskustes, uutes elurajoonides ja 
ettevõtlusaladel on tagatud nõuetele vastava joogivee kättesaadavus ja reovee 
puhastus 

 
Meede 1: veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine 
 Saadjärve, Salu, Sojamaa, Sootaga, Vedu ja Tammistu külade ühisveevärgi 

süsteemide rekonstrueerimine 
 Jõgeva mnt äärse piirkonna liitumisele kaasaaitamine Tartu linna ühisveevärgiga 
 kaasaaitamine Tila küla elamupiirkonna ühisveevärgiprobleemide lahendamisele 

 
 
2. PEAEESMÄRK: vallas on kättesaadav kvaliteetne ja vajaliku võimsusega 

elektrienergiavarustus 
 Eesti Energia arengukava elluviimisele vajadusel kaasaaitamine, tagamaks vallas 

vajalike elektrivõimsuste kättesaadavuse ja elektrienergia kvaliteedi valla 
territooriumil 

 
 
3. PEAEESMÄRK: vallas on välja arendatud keskkonnasäästlikud 

soojusvarustussüsteemid 
 

Meede 1: Lähte kaugküttesüsteemi arendamine 
 Lähte tsentraalse kaugküttetorustiku laiendamine 
 Lähte kaugküttesüsteemi optimeerimine  
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4. PEAEESMÄRK: valla ühiskondlikud hooned on energiasäästlikud, toimib 
energiajuhtimissüsteem 
 

Meede 1: valla ühiskondlike hoonete soojapidavuse tõhustamine 
 valla hoonete energiasäästu investeeringuteks eeluuringute läbiviimine 
 osalemine CO2 kvoodi müügist saadavate vahenditega finantseeritavates 

investeeringuprogrammides 
 Kõrveküla Põhikooli küttesüsteemi vahetus alternatiivsete allikatest 

saadava energiaga 
 Lähte ÜG baasil loodava alternatiivenergiaküla projekti teostamine 
 valla hoonete küttesüsteemide täiendamine  alternatiivsetest allikatest saadava 

energiaga 
 
 
5. PEAEESMÄRK: vallas on kättesaadavad kaasaegsed ja kvaliteetsed 

infokommunikatsioonivõimalused (andmeside, telefon, mobiilside) 
 vajadusel koostöö tegemine infotehnoloogiaettevõtetega 

 
 

10.1.7  Keskkond (heakord ja haljastus, jäätmekäitlus, keskkonna- ja 
looduskaitse) 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Eesmärgiks on  kaunis ja korrastatud valla üldilme, nõuetele vastav ja seadustega kooskõlas 
jäätmekäitlus ning puhas ja mitmekesine loodus- ja elukeskkond. 

 
1. PEAEESMÄRK: valla üldilme on korrastatud, toimub regulaarne valla halduses 

olevate haljasalade hooldamine 
 valla tihealade heakorrastamine 
 asulate haljastusprojektide koostamine ja elluviimine 
 haljasalade regulaarse hoolduse tagamine 
 soodustada individuaalmajapidamiste korrastamist ja hoonete värvkatte uuendamist 
 metsastustegevuse soodustamine 
 Lähte ja Äksi surnuaia ning Äksi kabeli korrastamine 
 Äksi aleviku ja Saadjärve pargi ning Saadjärve rannaala korrastamine 

 
 
2. PEAEESMÄRK: välja on arendatud kaasaegne ja toimiv jäätmekäitlussüsteem 
 kõikide jäätmevaldajate sidumine ühtsesse jäätmekäitlussüsteemi 
 riigihangete korraldamine korraldatud jäätmevedaja leidmiseks 
 regulaarsete prügikoristusaktsioonide korraldamine 
 koostöö arendamine Tartu linnaga linnalähedaste alade prügiladestusprobleemide 

kõrvaldamiseks 
 koostöö arendamine Tartu linnaga jäätmejaamade haldamisel 
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3. PEAEESMÄRK: vallas on tagatud keskkonnakaitsenõuete täitmine ning aidatud 
kaasa looduskaitse arengule 

 Raadi karjääri korrastamine 
 Lähte endiste biotiikide ümberkujundamine 
 Kõrveküla järvede puhastamine 
 Saadjärve lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude 

strateegiline hindamine 
 linnuseire kohtade rajamine Soitsjärvele 
 kruusateede muutmine tolmuvabaks (eriti elamualade läheduses) 

 
 
 

10.1.8  Elamumajandus (ehitustegevus, kommunaalteenused) 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valla edasise arengu prioriteediks on järkjärguline uute elamualade kompleksne arendamine 
nõudlust omavates valla piirkondades ning kaasaegse elukeskkonna vajaduse ja nõuetega 
arvestamise tagamine elamualade planeeringutes ja arendustegevuses. 
 
 

1. PEAEESMÄRK: uuselamuehituse alad on planeeritud ja tagatud on tehnilise 
infrastruktuuri kättesaadavus. Uuselamualad vastavad kvaliteetse elukeskkonna 
nõuetele 

 uuselamualade planeerimise ja elamute arhitektuurse projekteerimise kvaliteedi 
järelvalve tagamine 

 
 
2. PEAEESMÄRK: vallas on piisavalt kaasaegset munitsipaaleluasemepinda 
 uute munitsipaaleluasemepindade ehitamine/soetamine 

 
 

10.1.9  Turvalisus 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna eesmärgiks on tagada turvaline elukeskkond kõigile ühiskonnaliikmetele. See 
tähendab nii turvalise liiklemise printsiipide selgitamist, vandalismi ja kuritegevuse 
vähendamist, naabrivalve sektori tugevdamist kui ka kodanikualgatuse vajalikkuse 
propageerimist. Oluline on koostöö jätkamine ning tugevdamine vallavalitsuse ja erinevate 
vastavate ametkondade ja asutuste (Politsei ja Piirivalveamet, Päästeamet, turvafirmad jt) 
vahel.  
 
 
1. PEAEESMÄRK Vallas on tagatud turvalisus 
 Emajõe konstaablipiirkonna Tartu maakonna konstaablijaoskonna tegevuse toetamine 
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10.2  II VÕTMEVALDKOND – VALLA MAJANDUSPOTENTSIAALI (SH 
MAAMAJANDUSLIKU JA PUHKEMAJANDUSLIKU) 
KASUTUSELEVÕTMINE JA KONKURENTSIVÕIME 
SUURENDAMINE 

 
 
Olulisemad kriteeriumid: 

 ETTEVÕTLUSE ARENG – ettevõtluskeskkonna kvaliteet ja atraktiivsus, 
ettevõtlusaktiivsus ning ettevõtete konkurentsivõime, töökohtade struktuur 

 TURISM – valla atraktiivsus ja maine turismi sihtkohana, turismivõimaluste ja –
teenuste kvaliteet, mitmekesisus ja kättesaadavus 

 
 

10.2.1  Ettevõtluse areng 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna edasise arengu vajaduseks on ettevõtlusele soodsate tingimuste loomine toimivate 
ja arenevate ettevõtete valda juurdemeelitamiseks ning uute ettevõtete tekkimiseks, et 
mitmekesistada kohalike elanike töövõimalusi, vähendada pendelrännet ja selle negatiivset 
mõju kohaliku sotsiaalsele kogukonnale, samuti valla territooriumi kui elukeskkonna 
atraktiivsuse tõstmiseks.  
Valla prioriteediks on kontsentreeritud ettevõtlusalade (tööstusparkide) väljaarendamine, 
samuti maamajanduse arengu ja tegevusalade mitmekesistamise soodustamine. 
Välisinvesteeringute kaasamise eesmärgil osaleb Tartu vald alates 2010.a. oktoobrist 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt käivitatud programmis 
“Investorteeninduse võimekuse tõstmine regionaalsel tasandil”. 
 
 
1. PEAEESMÄRK: Tartu vallas on välja arendatud ettevõtluseks vajalik 

infrastruktuur (ettevõtlusalad), loodud on tingimused ettevõtluse 
ruumiliseks ja sisuliseks arenguks 
 

Meede 1: kontsentreeritud tööstusalade arendamine 
 Raadi tööstusala (kontsentreeritud ettevõtlusala kuni 300 ha) väljaarendamine 

- Raadi tööstusalale kommunikatsioonide rajamine 
 Lähte tööstusala (kontsentreeritud ettevõtlusala 5-6 ha) väljaarendamine 

(infrastruktuur) 
 vee- ja kanalisatsiooniteenuste ja elektrienergia kättesaadavuse tagamine  
 valda läbiva gaasitrassi võimaluste ärakasutamine 

Meede 2: ettevõtjatega suhtlemine 
 ettevõtluspäevade korraldamine kord aastas 

 
 
2. PEAEESMÄRK: vallas on arenenud konkurentsivõimeline, mitmekesiste 

tegevusaladega maamajandus ning keskkonnasäästlik maakasutus 
 maakasutuse soodustamine ja optimeerimine sõltuvalt mullastiku viljakusastmest, 

viljakate põllumaadel intensiivse põllumajanduse soodustamine, vähemviljakatel 
maadel alternatiivse sobiva kasutusviisi rakendamine – metsastamine jmv) 
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 mahepõllumajanduse arendamine 
 traditsioonilise põllumajanduse areng 
 metsastamise soodustamine 

 
 

10.2.2  Turism 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valdkonna edasise arengu prioriteetideks on võimaluste loomine puhkemajanduse ja 
turismiettevõtete arenemiseks. Selleks arendatakse vallas välja suuremat potentsiaali omavad 
turismiatraktsioonid ja –paigad ühtses süsteemis teiste ümbritsevate turismipiirkondadega. 
Prioriteetseteks puhkemajanduse arengu piirkondadeks on Saadjärve piirkond (sh Lähte ja 
Soitsjärve) ühe osana üldisest Vooremaa piirkonnast, Emajõe piirkond (sh Kärkna ja Ranna) 
ning Raadi piirkond. Areng on peamiselt suunatud aktiivse puhkuse teenuste ja loodusturismi 
väljaarendamisele. 
 
 

1. PEAEESMÄRK: Saadjärve piirkond on populaarne, mitmekesiste ja 
atraktiivsete turismi- ja puhkevõimalustega sihtkoht, nn Vooremaa värav ühtses 
Vooremaa turismipiirkonnas 

 
Meede 1: Vooremaa turismi- ja puhkepiirkonna arendamine 
 Via Vooremaa turismimarsruudi (Lähte-Kukulinna-Elistvere-Luua-Palamuse-

Kuremaa-Laiuse) väljaarendamine koostöös Vooremaa piirkonna omavalitsustega 
 osalemine jalgrattateede arendamise projektis “Go cycling through Vidzeme and 

Southern Estonia” 
 
Meede 2: Saadjärve turismi- ja puhkemajanduskompleksi arendamine 
 Äksi Jääaja teemapargi laiendamine 
 kaasaaitamine kultuuriürituste läbiviimisele Äksi kirikus 
 looduskooli edasiarendamine Äksi keskuses 
 Soomepoiste edasiarendamine Äksi keskuses: 
1. osalise tööajaga töötaja töölevõtmine 
1. reklaami korraldamine turismiteatmikes 
1. propageerida muuseumi võimalusi ajaloo õpetamisel piirkonna koolides 
1. ekspositsiooni edasiarendamine ning info- ja reklaammaterjalide produtseerimine 
 täiendavate paadisildade loomine ja olemasolevate täiendamine Saadjärvel 
 paadilaenutuse ja jalgrattalaenutuse korraldamine (sidumine olemasolevate ja uute 

paadisildadega) 
 Saadjärve purjespordikeskuse väljaarendamise toetamine 
 Äksi motospordikeskuse tegevuse toetamine 
 Saadjärve kallasraja („Kivist kivini“) väljaarendamine: 

- Saadjärve kallasraja pikendamine Saadjärve ja Soitsjärve 
vahelisel voorel oleva vaatlustornini 

 Kalevipoja kivide asupaiga korrastamine, nende tähistamine ja siltide paigaldamine 
 Saadjärve lõunapoolse supelranna rekonstrueerimine 
 Kukulinna mõisa turismi- ja puhkekeskuseks väljaarendamisele kaasaaitamine 
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 Soitsjärve äärse Kalevipoja sängi korrastamine ja vaatekohana eksponeerimine, 
muinaslinnuse rekonstruktsiooni rajamise võimalikkuse väljaselgitamine ja vajadusel 
ning võimalusel rajamine 
 

Meede 3: Palalinna spordi- ja puhkekeskuse väljaarendamine 
 vabaõhuürituste paiga väljaarendamine Palalinnas 
 matka- ja jalgraja väljaarendamine 

 
Meede 4: Linnamäe piirkonna kujundamine atraktiivseks turismipiirkonnaks 
 puulinnuse taastamine Linnamäel 

 
 

2. PEAEESMÄRK: Raadi piirkonnas on välja arendatud vaba-aja veetmise ja 
puhkekompleks 

 vabaajakeskuse „Põhjakeskus“ väljaarendamiseks tingimuste loomine 
 golfiväljaku väljaarendamine 
 vabaõhumuuseumi väljaarendamisele kaasaaitamine 
 messihalli rajamisele kaasaaitamine 
 jalgpallihalli rajamisele kaasaaitamine 
 spa-, hotelli- ja konverentsikeskuse rajamisele kaasaaitamine 

 
 
3. PEAEESMÄRK: Emajõe Jõeriigi turismitoote ühe tervikliku ja atraktiivse osana 

toimib Kärkna puhkeala 
 

Meede 1: Kärkna puhkeala arendamine 
 Kärkna kloostri varemetepargi korrastamiseks, varemete avamiseks ja 

konserveerimiseks võimaluste leidmine 
 Kärkna kloostri veesüsteemi (kanalid ja paisud) taastamisvõimaluste leidmine 
 Kärkna kloostri õpperaja uuendamine ja puhkeala regulaarse hoolduse tagamine 
 Amme jõe supluskoha korrastamine (kaldakindlustus) ja telkimisväljaku rajamine 
 veskihoones (eraomand) turismiteenuste väljaarendamise soodustamine 
 Kärkna kloostri kättesaadavaks tegemine Emajõelt: 

- koostöö arendamine Metsanuka puhkeala ja randumispaiga 
arendajatega 

- Emajõe vana sängi (ümber Muuge saare) laevatatavuse 
väljaselgitamine 

 Amme jõe paadimatkamarsruudi (kanuu, matkasüst) väljaarendamine koostöös 
Vooremaa piirkonna omavalitsustega: 

- Amme jõe puhastamiseks ja veetõkete kõrvaldamiseks võimaluste 
leidmine 

 
 
4. PEAEESMÄRK: Tartu valla vaatamisväärsused on korrastatud ning ligipääsetavad 

ja tagatud on nende regulaarne hooldus. Toimib valla 
turismivõimaluste turundus 

 valla vaatamisväärsuste (üksikobjektide) haldajate ja regulaarse hoolduse 
määratlemine 

 valla vaatamisväärsuste ja muude turismivõimaluste reklaamimine levinud 
turismiportaalide vahendusel 
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5. PEAEESMÄRK: Tartu vallas on välja arenenud turismialane teenindusettevõtlus 
 teenidusettevõtete arengu ja tegevuse toetamine 
 turismiinfrastruktuuri väljaarendamine valla atraktiivsuse suurendamiseks turismi 

sihtkohana 
 
 
6. PEAEESMÄRK: Tammistu mõisasüdame arendamine koostöös SA Eesti Agrenska 

Fondiga 
 Tammistu mõisa külastuskeskuse rajamine 
 pargi ja mõisa ümbruse haljastuse korrastamine 
 mõisakompleksi polüfunktsionaalne nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse  loomine  
 Tammistu mõisaga seotud kulutuuriturismi arendamine 

 
 
 
10.3 III VÕTMEVALDKOND – KOHALIKU KOGUKONNA JA 

INIMRESSURSI ARENDAMINE 
 
Olulisemad kriteeriumid: 

- KÜLALIIKUMINE – elanike ühistegevuse ja seltsielu aktiivsus, kohaliku 
identiteedi olemasolu, elanike kaasatus valla haldusesse ja arendustegevusse 

- INIMRESSURSI ARENG – töövõimelise elanikkonna kõrge tööhõive ja 
kvalifikatsioon, kvaliteetsed ja kättesaadavad täiskasvanute täiend- ja 
ümberõppe ning huvihariduse võimalused 

 

10.3.1  Külaliikumine 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Omavalituse edasise tegevuse prioriteediks on valla külades „alt-üles“ suunalise initsiatiivi 
toetamine ja motiveerimine ning tingimuste loomine külaelanike ühistegevuse arenguks valla 
paikkondades. Toetatakse ja soodustatakse paikkondade keskustes külaliikumist toetava 
infrastruktuuri (külakeskused) väljaarendamist ning ühistegelike organisatsioonide 
moodustamist ja tegevust.  
 
 
 

1. PEAEESMÄRK: igas esmatasandi piirkonnas on välja arendatud 
polüfunktsionaalne külakeskus 

 
Meede 1: paikkondade kultuuri- ja külakeskushoonete arendamine 
 Lähte naisseltsi (Sootaga Maanaiste Selts) toetamine paikkonna külakeskuse 

väljaarendamisel 
 Äksi kultuurikeskuses külakeskuse funktsioonide väljaarendamine 
 Tammistu rahvamaja baasil külakeskuse väljaarendamine 
 Tammistu mõisakompleksi väljaarendamine külaelu edendamiseks 
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 Vasulas külakeskuse väljaarendamiseks võimaluste leidmine ja Vasula aleviku 
veepark-puhkeala väljaarendamine 

 
 

2. PEAEESMÄRK: valla paikkondades (kantides) on välja kujunenud aktiivne  
külaliikumine 

 
Meede 1: külaliikumise arendamine paikkondades 
 paikkondade külaliikumise eestvedajate määratlemine. Külavanema kui kohaliku 

ühistegevuse ja kultuurielu korraldaja staatuse määratlemine 
 külavanemate (paikkondade eestvedajate) rolli (sh kohustused ja õigused) 

määratlemine valla haldusstruktuuri osana 
    külaseltside tekkimise ja arengu soodustamine kohaliku identiteedi leidmiseks ja 

arendamiseks 
    paikkondade (külade) päeva (teabepäeva, seminari) korraldamine vähemalt üks kord 

aastas stimuleerimaks tööd ja kaasamõtlemist kohtadel 
    paikkondade (külade) kultuuri- ja spordipäevade korraldamine 2 korda aastas (suvel ja 

talvel) 
    külaseltside tegevuse toetamine (ruumid, materiaaltehnilised vahendid jm) 
    erafirmade kaasamine külaliikumise arendamisse ja valla kultuuriellu 
 Kõrveküla maanaisteseltsi Miina arengu ja tegevuse toetamine 

 
 

10.3.2 Täiskasvanute täiend- ja ümberõpe 

Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded 
Valla arengu prioriteediks on täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste propageerimine 
elanikkonna hulgas, samuti vajadusel täiskasvanute täiend- ja ümberõppe alaste ürituste vallas 
korraldamise soodustamine. 
 
 

1. PEAEESMÄRK: Tartu vallas on kättesaadavad täiskasvanute täiend- ja 
ümberõppe ning huviharidusvõimalused 

 täiend- ja ümberõppe ning huviharidusvõimaluste tutvustamine valla elanikele 
 
 
 
 
10.4  TOETAVAD TEGEVUSVALDKONNAD 
 

10.4.1   Juhtimine, haldussuutlikkus 
 

1. PEAEESMÄRK: valla haldusorganisatsioon on piisava mahu ja kvaliteediga 
omavalitsusele pandud kohustuste täitmiseks 

 spetsialistide kvalifikatsiooninõuete ja sisemise töökorralduse täpsustamine 
 organisatsioonisisese koostöö parandamine ja ühtsustunde väljaarendamine 
 sihipärase ja regulaarse ametnike täiendkoolituse (sh haldusõigus) tagamine 
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 valla juhtimisstruktuuri täiustamine 
 

AE 1.1 Tagatud on valla arenguplaneerimise järjepidevus ja sihipärasus 
 valla arengukava iga-aastase läbivaatamise ja uuendamise tagamine 
 erinevate valdkondade ja allasutuste arengukavade regulaarne läbivaatamine ja 

uuendamine 
 
 
 
10.5  TARTU VALLA ARENGUSTRATEEGIA RAKENDAMINE 
 
Valla arengukava elluviimist korraldab vallavalitsus valla strateegia alusel välja töötatud 
lühiajaliste tegevuskavade (5 aastat) kaudu. Tegevuskavades sätestatakse valla lähiaastate 
prioriteetsed tegevused ja projektid, mille elluviimine on korraldatud omavalitsuse poolt 
ja/või mille rahastamisel kasutatakse osaliselt või täiel määral omavalitsuse omavahendeid. 
 
Valla arengukava finantseerimise täiendavate katteallikatena arvestatakse lisaks omavalitsuse 
omavahenditele (vallaeelarve või valla poolt võetav laen) ka Eesti riigi eelarvest ja EL 
tõukefondidest eraldatavaid finantstoetusi ning Eesti, välisriikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide abi- ja koostööprogrammidest (-fondidest) saadavaid sihtfinantseeringuid, 
samuti erasektori kaasfinantseeringuid. 
 
 
 
10.6  TARTU VALLA ARENGUSTRATEEGIA AJAKOHASTAMINE 
 
Arengustrateegia rakendamise kontroll ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt enne valla 
järgneva aasta eelarve koostamist. Vastavalt seadusandlusele peab omavalitsuse arengukava 
ajakohastamine toimuma enne 1. oktoobrit.  
Arengustrateegia ajakohastamise käigus aktualiseeritakse valla olemasolevat olukorda 
iseloomustavad faktilised andmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, hinnatakse 
arengustrateegia elluviimise edukust ja toimunud progressi, vajadusel täpsustades 
arengumudeli eesmärke ja ülesandeid. Seejärel seatakse järgneva aasta tegevusprioriteedid 
ning koostatakse ja täpsustatakse valla lähiaastate tegevuskava. 
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III TARTU VALLAVALITSUSE TEGEVUSKAVA 
AASTATEKS 2014-2020 
 
 
11 TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE, TÄIENDAMINE JA 

ELLUVIIMINE 
 
Käesolev peatükk käsitleb Tartu valla arengustrateegias püstitatud arengusuundade lõikes 
eesmärkide ja ülesannete täitmiseks määratletud konkreetseid tegevusprojekte, mis on 
vajalikud teostada aastatel 2014-2020. 
 
Tegevuskava täiendatakse ja täpsustatakse igal aastal enne valla eelarve koostamist. 
Tegevuskava viiakse ellu vallavalitsuse juhtimisel ning selle rahastamiseks kasutatakse valla 
omavahendeid (valla eelarve tulud ja laenud) ning  riiklike toetusi, riiklikest ja EL 
abiprogrammidest, era- ja mittetulundussektori investeeringutest ning rahvusvahelistest 
koostöö- ja abiprogrammidest saadavaid vahendeid.  
 
 
 
 
12 TARTU VALLA LÄHIAASTATE OLULISEMAD 

ARENDUSPROJEKTID 
 
Tegevused (projektid) on jaotatud eri tabelitesse omavalitsuse põhiliste eluvaldkondade 
kaupa. Iga tegevuse puhul on viidatud arengumudeli eesmärgile, mille saavutamisele antud 
ülesande raames tegevuste kavandamine ja elluviimine kaasa aitab. Tegevuste osas on 
tabelites määratletud tegevuse orienteeruv üldmaksumus (kui on teada ja on vallaeelarvest 
eraldi rahastatav), teostamise aasta(d) ja rahastamise määratlus (omavahenditest 
finantseerimise määr, eeldatavad eelarvevälised rahastamisallikad). 
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TABEL 18.  TARTU VALLA LÄHIAASTATE OLULISEMAD ARENDUSPROJEKTID 
 

Tä
his

 

Jrk
.nr

 

Ee
sm

är
k Ülesande, tegevuse nimetus 

Aeg 

Va
lla

 
om

ao
sa

lu
se

 %
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

I HARIDUS JA HUVIHARIDUS 
Kõrveküla lasteaed “Päikeseratas” 
  PE 1 Lasteaia laiendamine- tehtud moodulitena  x x     100 
   Lastehoiu väljaarendamine Kõrvekülas (olemasoleva 

vallamaja hoone baasil)   x x    20 

Lähte lasteaed 
  PE 1 Parkla rekonstrueerimine  x x     100 
            
Uus lasteaed Vahi alevikus 
  PE 1 Lasteaia ehitamine  x x x    20 
Kõrveküla Põhikool 
  PE 2 Staadioni rekonstrueerimine x        
   Koolimaja juurdeehitus  x x      
            
Lähte Ühisgümnaasium 
  PE 2 Õpilaskodu laiendamine  x x       
  PE 2 Lähte staadioni rekonstrueerimine  x       
  PE 2 Kooli haljastuse rekonstrueerimine  x x x    100 
            
Tartu Valla Muusikakool 
  PE 4 Muusikakooli ruumide remont koos vallamaja remondiga   x x     
            
II SPORT 
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Tä
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14
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16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

  PE 1 Kõrveküla spordihoone renoveerimine   x x      
  PE 1 Lähte  jõusaali ehitamine   x      
  PE 1 Palalinna suusakeskuse väljaehitamine  x x x x x x  
  PE 1 Vedu suusakeskuse väljaehitamine    x x    
  PE 1 Multifunktsionaalse halli rajamine Raadile   x x x    
            
III TURISM 
  PE 1 Saadjärve piirkonna atraktiivseks turismipiirkonnaks 

arendamine 
x x x x x x x  

   -Jääaja teemapargi laiendamine    x x    
   -Vooremaa turismi- ja puhkepiirkonna arendamine x x x x x x x  
   -Saadjärve turismi- ja puhkemajanduskompleksi 

arendamine x x x x x x x  

   -Palalinna spordi- ja puhkekeskuse arendamine x x x x x x x  
  PE 2 Raadi piirkonnas vaba-aja veetmise ja puhkekompleksi 

arendamine x x x x x x x  

  PE 3 Emajõe piirkonnas turismitoodete arendamine x x x x x x x  
   - Kärkna puhkeala väljaarendamine 

 x      

Projekti 
maksumus ca 

50 000 
(omaosalus 

15%) 
   - Kärkna kloostriala ajaloo- ja puhkepargi 

väljaarendamine     x x x  

   - Amme jõe paadimatkamarsruudi väljaarendamine x x x      
  PE 3 Paadisildade rajamine x x x      
            
IV SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TURVALISUS 
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  PE 3 Lastelaagri korraldamine x x x x x x x 100 
  PE 6 Hooldus-õenduse teenuse käivitamine x x       
  PE 9 Valla sotsiaalmaja väljaarendamine x x x      
            
V TEED, TÄNAVAD, TÄNAVAVALGUSTUS, ÜHISTRANSPORT 
  PE 1 Kohalike kruusateede mustkattega katmine x x x x x x x  
  PE 1 Kergliiklusteede rajamine (Lähte-Äksi-Kukulinna-

Saadjärve, Jõgeva mnt-Kärkna jaam, Vahi Kõrveküla) x x x x x x x  

  PE 2 Asulate tänavavõrgustiku ja tänavavalgustuse 
renoveerimine 

x x x x x x x  

  PE 2 Teede ja tänavate remont koos tänavavalgustusega x x x x x x x  
 
VI TEHNILINE INFRASTRUKTUUR: VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON, SOOJUS JA 
ENERGIASÄÄST 
  PE 1 Ühisveevärgi rekonstrueerimine Saadjärvel, Salul, Vedul, 

Sojamaal, Sootagal, Tammistus x x x x x   Ca 25 

  PE 1 Tila-Kuusisoo ühisveevärgi väljaarendamine x x       
  PE 3 Lähte kaugküttetorustiku laiendamine x x x      
  PE 4 Lähte alternatiivenergiaküla projekti teostamine x x x x     
  PE 4 Valla hoonete energiasäästu investeeringute teostamine x x x x x x x  
            
VII ELAMUMAJANDUS, EHITUSTEGEVUS 
  PE 1 Elamuehituse arendamine (Äksi, Lähte, Kõrveküla jne) x x x x x x x  
  PE 1 Kontsentreeritud tööstusalade väljaarendamine x x x x x x x  
  PE 1 Tööstusalade varustamine vajaliku tehnilise 

infrastruktuuriga x x x x x x x  

            



Tartu valla arengukava Tartu valla tegevuskava aastateks 2014-2020 

72 

Tä
his

 

Jrk
.nr

 

Ee
sm

är
k Ülesande, tegevuse nimetus 

Aeg 

Va
lla

 
om

ao
sa

lu
se

 %
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
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VIII HEAKORD, HALJASTUS, JÄÄTMEMAJANDUS, KESKKONNA- JA LOODUSKAITSE 
  PE 1 Asulate haljastuse uuendamine x x x x x x x 100 
  PE 1 Äksi kalmistu korrastamine x x x     100 
  PE 3 Raadi karjääri korrastamine x  x      
  PE 3 Kõrveküla järvede puhastamine   x      
  PE 3 Lähte endiste biotiikide ümberkujundamine x x x      
  PE 3 Kõrveküla biotiikide ümberkujundamine puhkealaks x x       
  PE 3 Saadjärve lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine  x       
            
IX ETTEVÕTLUSE ARENG 
  PE 1 Raadi tööstuspargi arendamise toetamine x x x x x x x  
  PE 1 Kuusisoo tööstuspargi arendamine x x x x x x x  
  PE 1 Lähte tööstusala arendamine x x x x x x x  
            
X KÜLALIIKUMINE 
  PE 1 Tammistu kultuurimaja rekonstrueerimine külakeskuseks 

koos vabaõhuplatsi väljaarendamisega x x       

  PE 1 Vasula vabaõhuplatsi väljaarendamine x        
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13 TARTU VALLA ARENGUVISIOON AASTAKS 2020 
Täistekst, koostatud valla arengukava töörühmade visiooniettepanekute põhjal 
 
 
Tartu vald on tuntud kui edukas, jätkusuutliku arenguga omavalitsus, kus on 
konkurentsivõimeline majanduskeskkond, mainekas ja kvaliteetne elu- ja 
puhkekeskkond 
 
 
 Tartu vald on nooreneva, elujõulise elanikkonnaga omavalitsus 

Tartu vald on kõrge haldussuutlikkusega, kvaliteetse ja konkurentsivõimelise elu- ning 
majanduskeskkonnaga omavalitsus. Valla elanikkond on elujõuline ja noorenev, loomulik iive on positiivne. 
Toimub elujõulise ja elukeskkonna kvaliteeti väärtustava elanikkonna jätkuv sisseränne.; 

 
 Tartu vald on harmoonilise ruumistruktuuriga ja jätkusuutliku arenguga 

omavalitsus 
Vald on korrastatud ruumiplaneeringuga. Arengus on järgitud erineva funktsionaalsusega alade (tööstusalad, 
elamualad, puhkealad, looduslikud alad jm) harmoonilise kooseksisteerimise ja keskkonna jätksuutlikkuse 
printsiipe. Vald on visuaalselt korrastatud. Valla elamud, tööstus- ja tootmishooned sobivad üldisesse 
miljöösse. Valda on juurde tekkinud mitmeid uuselamupiirkondi ja ettevõtlusalasid, mille planeerimisel on 
arvestatud kõiki kaasaegse elu- ja majanduskeskkonna ning keskkonnasäästlikkuse printsiipe.; 

 
 Tartu vallas on välja arendatud kaasaegne, kvaliteetne ja mainekas ning 

inimsõbralik elukeskkond: 
 

o Vallas väärtustatakse õppimist ja haritud inimest, ning on loodud tingimused kvaliteetse hariduse 
omandamiseks 
Valla haridusasutustes on loodud kaasaegne ja kvaliteetne õpikeskkond. Kõrveküla lasteaed 
“Päikeseratas”  on 10-rühmaline või suurem, kvaliteetset alusharidust andev alusharidusasutus.  
Lähte lasteaia „Kiisupere“ hooned on kapitaalselt remonditud ja varustatud igapäevatööks vajamineva 
inventariga. Lasteaed on 6-rühmaline, tervistedendav, lastele mitmekesiseid võimalusi pakkuva ja 
kaunilt kujundatud õuealaga lasteaed.  
Töötab vähemalt 7-rühmaline uus lasteaed Raadil Vahi alevikus. 
Lisaks lasteaedadele tegutsevad vallas lastehoiud, mis lahendavad vajadusel olemasolevate lasteadade 
ületäituvuse probleemi kuni 3 aastaste laste osas. 
Tartu valla muusikakool on laienenud kunstide kooliks, kus õpetatakse lisaks puhkpillile ka teisi pille, 
laulmist ja tantsimist. Õpilaste arv on vähemalt kahekordistunud.  
Kõrveküla Põhikool on on 211 õpilasega avatud põhikool, mis pakub kvaliteetset põhiharidust. Lisaks 
pakub põhikool eelkutseõpet puidu- ja mööblitehnoloogia alal.  
Lähte Ühisgümnaasium on kogu Eestile avatud kaasaegse õpikeskkonnaga gümnaasium, mis annab 
gümnaasiumiharidust kolmel õppesuunal: humanitaar-, reaal-, üldharidus.- kooli kodulehe andmetel 
tehnoloogia, sport ja meedia. Valminud on õpilaskodu laiendus ja uus tööõpetusmaja. 
 
Toimib noorsootöö. Vallavalitsuses on olemas spetsialist, kes tegeleb igapäevaselt noorsootöö 
koordineerimisega. Noorsootööalases tegevuses osaleb aktiivselt kolmas sektor. Noorsootöö toimub 
enamasti projektipõhiselt. 
 
Valla elanikel on kättesaadavad Tartu linna täiskasvanute täiendusõppevõimalused 
 

o Valla kultuurielu on suunatud rahvuskultuuri ja rahvusliku eneseteadvuse säilitamisele, arengu 
järjepidevuse tagamisele, hõlmates erinevaid elanike huvigruppe ning võimaldades neile 
mitmekülgset tegevust 
Kultuurielu tugipunktideks on kujunenud esmatasandi keskustes paiknevad kaasaegsed ja atraktiivsed 
polüfunktsionaalsed seltsimajad, kus raamatukogu, muuseumi, galeriide, peosaali jm. näol luuakse 
igakülgsed võimalused enesetäiendamiseks, meelelahutuseks ning ühistegevuseks. Sellistest keskustest, 
mis on kujunenud omanäolisteks nii vormilt kui ka sisult, on saanud piirkondliku (omakandi) 
identiteedi kandjad, (Tammistus nn.“kolhoosistiilis“ kultuurimaja raamatumuuseumiga, Lähtel Palalinn,  
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Äksis Jääaja Keskus, Soomepoiste muuseum ja looduskool, Kõrvekülas muusika-muuseumiga ja 
Vasulas seltsielu keskus). 
 
Keskustes asuvate raamatukogude ülesandeks on toetada elukestvat õpet ning tagada vaba juurdepääs 
infole. Selleks on võetud kõigis lugejasõbralikes ja kaasaegse tehnikaga varustatavates raamatukogudes 
kasutusele automatiseeritud laenutussüsteem. Raamatukogud reageerivad lugejanõudlusele paindlikult, 
sisaldades enam eriliigilisi teavikuid ning andmebaase. Kasvanud on digitaalne kirjaoskus ja 
mitmekesistunud raamatukoguteenused. Kasutajate ring on laienenud. 
 
Kultuurisuhete võrgustikku ja tõhusatesse partnerlussuhetesse on kaasatud ka haridusasutused, 
Vanemuise teater, muuseumid ja eraettevõtjad, kellega koostöös toimivad mitmesugused temaatilised 
projektid (mõisapäevad, kloostripäevad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine jne.). 
 
Välja on kujunenud mitmekesise temaatikaga ja aastaringselt toimuvad traditsioonilised üritused, 
sealhulgas iga-aastane külade päev. 
 
Nähtavaks-kuuldavaks on tehtud valla kultuurimälestised ja vaimne pärand (kodulugu), mida pakutakse 
ka kultuuriturismi raames (näiteks Äksi nõia mälestuspark mõtluskohana). 
 
Tihenenud on kultuurikontaktid Jyväskylä ja Geltingi valdade ning Tartu linnaga, kust püütakse kaasa 
haarata kõrgtasemel tegijaid. 
 

o Tartu vallas on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud toimetulek, arstiabi, 
sotsiaalteenused ja muud toimetulekuks vajalikud (sotsiaal)teenused 
 
Laste sotsiaaltoetuste maksmine ja määramine on võrdsustunud Tartu linna sotsiaaltoetustega. Kõigile 
eelkooliealistele lastele on võimaldatud koht lasteaias, soodustatakse eralasteaedade tekkimist ja 
tegevust. 
 
Süstemaatiliselt ja järjepidevalt toimib valla-sisene transpordikorraldus. Toimib hooldusõendus, mis 
tagab aktiivse põetus-hoolduse kodus. 
 
Tervishoiuvaldkonnas on korraldatud ennetustöö tervise edendamiseks (ravivõimlemine, 
sportimisvõimalused igale vanusele), rajatud on mitmekesised aktiivse puhkuse võimalused 
(spordirajatised, terviserajad jms). 
 
Igas valla piirkonna esmatasandi tõmbekeskuses toimivad päevakeskused. Renoveeritud on 
sotsiaalmaja Lombi külas. Vallas on olemas vajalikul määral munitsipaalkortereid, tagamaks eluaseme 
isikutele, kellel on eluaseme probleemid. 
 
On loodud võimalused ajutiseks tööhõiveks. 
 

o Vald on tuntud, kui spordisõbralik ja märkimisväärseid spordialaseid tulemusi saavutanud 
omavalitsus, kus on mitmekesiseid võimalusi sportimiseks, puhkamiseks ja aktiivseks vaba aja 
veetmiseks 
Tartu valla sporditegevus on suunatud eelkõige valla harrastussportlastele, kooli- ja lasteaiaõpilastele 
ning vastavalt eelarve võimalustele toetatakse ka valla tippsportlasi. 
 
Valla spordirajatistes on võimalik pakkuda mitmekesiseid sportimis- ja vabaajaveetmise võimalusi 
kõikidele vanus- ja huvigruppidele. Olemasolevad spordirajatised (spordihooned, staadionid, suusarajad 
jne.) on remonditud ja varustatud kaasaegse inventariga (suusakeskus Lähtel, spordi- ja 
vabaajaveetmise keskused Äksis, Vedul ja Tammistus ning Raadil tennisehall ja -väljak, golfiväljak, 
Saadjärve puhketsoon – purjetamiskeskus, matkarajad, kämpingud, teenindus (Kukulinnas ja Äksis), 
laste vabaaja teemapark Kukulinnas. 
 
Raadil on Eesti Rahva muuseumiga integreeritult välja arendatud mitmekesine puhke- ja 
vabaajaveetmise kompleks. 
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 Tartu vallas on arenenud keskkonnasäästlik, kohalikele ressurssidele põhinev ja 

kohalikku omapära väärtustav ettevõtlus 
Valda on juurde tulnud mitmeid ettevõtteid. Välja on arendatud Raadi ja Lähte tööstuspargid. Uusi 
ettevõtteid on lisandunud ka Kõrveküla, Vedu ja Kärkna piirkonda. Omavalitsus soosib uute ettevõtete valda 
tekkimist ning toetab vajaliku tehnilise infrastruktuuri väljaarendamisel.  
 
Põllumajandustootmine on keskkonnasäästlik ja mitmekesistunud. Lisaks traditsioonilisele 
põllumajandustootmisele on laienenud alternatiivsed tootmisharud – mahepõllundus, aiandus jt. 
Väheviljakad põllumaad on metsastatud. 
 
 

 Tartu vallas on kaasaegne ja kvaliteetne transpordiinfrastruktuur 
Kõik riigiteed on viidud kõvakatte alla. Paranenud on kruusateede korrashoid. Renoveeritud on esmatasandi 
keskuste tänavavõrgustik ja tänavavalgustus. 
 
Valminud Tartu linna ida- ja põhjapoolne ringtee. 
 
Valla linnalähedased alad on ühendatud Tartu linna ühistranspordisüsteemiga. 
 

 Tartu vallas on välja arendatud kaasaegseks ning keskkonnasäästlikuks elu- ja 
ettevõtlustegevuseks vajalik tehniline infrastruktuur 
Valla asulates on tagatud puhta, nõuetele vastava joogivee kättesaadavus ja reovee puhastus.  
 
Kõrveküla piirkond (osaliselt kuni Vasulani) on liitunud linna veevärgi- ja kanalisatsioonitrassidega, kõik 
uued elurajoonid ja ettevõtluspiirkonnad on vajalike tehnovõrkudega kaetud.  
 
Hajaasustuses toimib seire salvkaevude veekvaliteedi osas.  
 
Vallas on kättesaadavad vajalikud elektrivõimsused. Vald on kaetud juhtmeta internetileviga.  
 
Rekonstrueeritud  ja alaiendatud on Lähte tsentraalne küttesüsteem.  
 
Valla ühiskondlikes hoonetes on läbi viidud energiasäästuprogramm, hooned on vajalikul määral 
soojustatud ning omavad energiamärgist. 
 
 

 Tartu vald on tuntud puhke- ja turismikohana, kus toimivad mitmekesiseks 
võimalused puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks 

 
Vallas on välja arendatud mitmekesised ja atraktiivsed turismivõimalused. Huviväärsused on korrastatud, 
tähistatud ja kättesaadavad. Tähistatud on soovituslikud reisi-, matka- ja jalgrattamatkamarsruudid. 
 
Arenevateks turismikeskusteks vallas on Saadjärve piirkond (purjespordikeskus, Äksis looduskool, 
Soomepoiste muuseum, Jääaja muuseum, kämping, motokeskus, supluskohad, matkarajad, Lähtel 
spordikeskus, Soitsjärvel muinaslinnus), Vedu piirkond (suusakeskus), Kärkna piirkond (Emajõe Jõeriik, 
kloostri varemetepark ja vesilinnus) ja Raadi (Eesti Rahva Muuseum, vabaaja-, spordi- ja 
meelelahutuskeskus). 
 
Koostöös teiste Vooremaa omavalitsustega on välja arendatud Via Vooremaa turismitee algusega Lähtel 
(Vooremaa mudel). 
 
Valda on juurde tekkinud uusi toitlustus- ja majutusasutusi, turismitalusid ja puhke- ja vabaajaveetmise 
teenuste pakkujaid. Toimib tihe koostöö valla turismiettevõtjate vahel ühiste tootepakettide haldamisel. 
 
Valla turismivõimalused on infona kättesaadavad kogu maailmas. 
 
Tartu valla üheks  tunnusürituseks on Saadjärve päevad. 


