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Tartu linna arengukava 
aastani 2020 uuendamine

Kultuur, noorsootöö, sport

Moderaator Rivo Noorkõiv

14.12.2016
www.geomedia.ee

Seminari ajakava
10.00-10.15  Seminari eesmärgid ja ülesehitus. 

Rivo Noorkõiv ja Kati Orav
10.15-10.35 Loov linn. Kristel Kalda 
10.35-11.30 Tartu kui loova linna suured väljakutsed. 

Rühmatöö ja ettekanded
11.30-11.45 Energiapaus
12.00- 13.15 Loova linna arendamise eesmärkide 

saavutamise tegevussuunad ja nende 
prioritiseerimine. Rühmatöö ja ettekanded

13.15-13.30  Kokkuvõte, visuaalse pildi tagasiside
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Seminari eesmärk
 Saada sisendid Tartu linna arengukava 

koostamisse perioodiks 2018-2025
 Seminaril keskendume Tartu linna ees 

seisvatele tulevikele Loova linna arendamisel
 Eesmärgistame tegevused kultuuuri, 

noorsootöö ja spordi valdkondades - millised on 
tuumteemad, millele lähiaastatel keskenduda
 Tartu elanike huvidest ja traditsioonide 

arenguloogikast lähtuvalt
 Tartu väliskeskkonna võimalikest muutustest 

lähtuvalt 

Visioon Tartu 2030 

Tartu on tegusate, loovate 
ja õnnelike 

inimeste linn
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Kompetentsid tulevikuseireks

Eesmärgid 
tulenevalt 
visioonist

Strateegia 
seadmine

Olemasolev 
seisund ja 
toimingud

Visioon ja keskendatus

Järgmised 
sammud-
tegevuskava

Olemasolevad 
teadmised, oskused, 
ressursid

Uued teadmised, oskused ja 
ressursid nõutavad visioonist

Visionääri ülesanded arengus

X

Missioon

Taktika        Strateegia

Tartu allvisioonid
 TARTU ON KOOLI JA TEADMUSLINN (kõik 

haridustasemed +tugisüsteemid)
 TARTU ON NUTIKAS ETTEVÕTLUSLINN 

(ettevõtlus+turism)
 TARTU ON INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN 

(planeerimine, taristu, elamu- ja kommunaalmajandus, 
transport, liikluskorraldus, linnakujundus)

 TARTU ON HOOLIV LINN (kodanikuühiskond, 
sotsiaalhoolekanne, tervishoid)

 TARTU ON LOOV LINN (kultuur, sport, noorsootöö)
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 TARTU ON LOOV LINN (kultuur, sport, 
noorsootöö)

 Eesmärk: tartlased on kultuursed, 
liikumisharjumustega ja tublid 
kodanikud

Põlvkondade väärtused
 Z – põlvkond 1990 - …..

? ? ?
 Y – põlvkond 1977 - 1990

Kõigepealt elame, siis töötame.
 X – põlvkond 1965 - 1976

Töötame, et elada.
 Buumiaegsed 1946 - 1964

Töö on elu mõte ja natuke oma elu ka.
 Traditsiooni austajad 1928 – 1945

Elame et töötada.
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RÜHMATÖÖ 1
Millised on kõige olulisemad 

väljakutsed Tartu kui loova linna 
arengus perioodil 2018-2025?
Palun arutage ja pange kirja, 

milliste suurte asjadega
Tartu linna arengus selles 
valdkonnas tuleb tegeleda!

Loomemajandus
 Loomemajandus on majandussektor, mis 

põhineb individuaalsel ja kollektiivsel 
loovusel, oskustel ja andel ning mis on 
võimeline looma heaolu ja töökohti läbi 
intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise.

 Loomemajandus ühendab kultuuri ja 
äritegevuse. Disain, mood, toidukultuur, 
turism, muusika, filmikunst, meedia, 
virtuaalmaailm, festivalid, teater, kirjandus... 
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Strateegilised eesmärgid Tartu 2030
 Kultuuri- ja sporditöö on väärtustatud ning professionaal-

setel kultuuri- ja sporditöötajatel on laialdased 
tegutsemisvõimalused. 

 Linna avalik ruum on esteetiline, inspireeriv ning loovust 
arendav

 Tartus on asjatundlik ja aktiivne publik, kellel on 
aastaringselt võimalik osa saada heatasemelistest kultuuri-, 
spordi- ja noorsootöö sündmustest

 Tartlastel on mitmekesised võimalused oma huvide ja 
annete arendamiseks ning kultuurilisteks tegevusteks

 Tartu on nooruselinn, kus noorel on igakülgsed võimalused 
arenguks ja eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab 
noort avastama, hoolima ja tegutsema.  

RÜHMATÖÖ 2

Millised on Tartu loova linna 
eesmärkide saavutamiseks 
kesksed tegevussuunad:

kultuuri valdkonnas?
spordi valdkonnas?

noorsootöö valdkonnas?
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Tänan kaasa mõtlemast!


