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Tartu on tervete ja aktiivsete elanikega
linn ning tunnustatud spordielu keskus.

Järjest enam tartlasti tegeleb teadlikult spordiga,
aktiivne liikumine on kujunenud üheks oluliseks

eluviisiks. Sport on emotsionaalse elamuse
pakkuja ja linna identiteedi tähtis koostisosa.



Tartu spordiarengu 3 põhisuunda:

1. Noorte huvitegevus läbi spordiklubide ja ühingute

2. Spordiüritused ja –projektid (s.h tippsport,
rahvasport ja esindusvõistkonnad)

3. Sportimispaigad: nende rajamine ja haldamine.
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Tartu spordi 2010. a eelarve on kokku 26,2 milj. kr

• 15, 1 milj krooni jagatakse noortespordi toetusteks

• 6,0 milj spordiüritustele ja –projektidele

• 5,1 milj spordirajatiste haldamiseks



Tartu linna üheks prioriteediks on noorte
huvitegevuse tagamine läbi spordi, kultuuri ja

noorsootöö. Toetussüsteem on “pearaha” põhine.

Prioriteetideks on:

• Noorte haaratus

• Klubide sisuline töö

• Treenerite kutsekvalifikatisoonitase

• Spordimeisterlikkus

2010. aastal on pearaha 3650 kr õpilase kohta



Nende kriteeriumite täitmiseks on linnal välja töötatud
spetsiaalne koefitsientide arvutamise süsteem.

•0,1 koefitsient – klubi tegeleb laste ja noortega vähemalt 2 korral nädalas kokku 180 min;

•0,1 koefitsient – klubi tegeleb kõigi noorte järelekasvu vanustega;

•0,2 koefitsient – vähemalt 50 % treeneritest omab 3. kutsekvalifikatsiooni;

•0,1 koefitsient – vähemalt 1treener omab 4. või 5. kutsekvalifikatsiooni;

•0,1 koefitsient – klubi osaleb Tartu meistrivõistlustel;

•0,1 koefitsient – klubi on oma alaliidu edetabelis esimese poole seas;

•0,3 koefitsient – ala millega tegeletakse on Tartus eelisarendatavate alade nimistus (19)

Koefitsient 1,0 tähendab kõigi linna poolt sätestatud tingimuste täitmist.



Tartu toetab kokku 38 erinevat spordiala.

Eelisarendatavad alad on:

aerutamine, võimlemine, jalgpall, jalgrattasport, judo,
jäähoki, karate, kergejõustik, korvpall, maadlus,

murdmaasuusatamine, sulgpall, sõudmine, tennis, ujumine,
veemotosport, vehklemine, võistlustants, võrkpall



Linn on panustanud noortesporti igal aastal üha
suuremaid summasid, noorte pearaha ning

spordiklubidele eraldatavad summad on
järjepidevalt suurenenud.

Noortespordi rahastamine aastatel 2001-2010
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Linn doteerib spordirajatiste haldajaid, et
noortega tegelevad klubid saaks

soodustingimustel ja –hindadega (~50%)
seal harjutada ja võistelda.



Linn maksab kuni 23 aastastele
andekatele noorsportlastele lisatoetust

ehk „kullafondi“ toetust.

Fondi suurus on pool miljonit krooni aastas

• Keskmiselt 60 tartlasest noorsportlast aastas

• Olenevalt tulemusest 5000-25 000 krooni ühe
noore kohta aastas



Märkimisväärse summaga toetatakse
esindusvõistkondi.

Täna on Tartu linna esindusvõistkondadeks:

• Tartu Ülikool / Rock korvpallimeeskond - 2010. a toetus 1 440 000.-

• Tartu Pere Leib võrkpallimeeskond - 2010. a toetus 480 000.-

• Tartu Jalgpalliklubi Tammeka meeskond - toetus 480 000.-

• Tartu Kalev / Välk jäähokimeeskond - toetus 320 000.-



Tartu linn on Tartu Kultuurkapitali
juurde loonud“Tartlastest

olümpialootuste fondi”, millest
jagatakse igal aastal toetusi tartlastest

sportlastele, kel on eeldusi pääseda
olümpiamängudele.

Toetuse suurused on jäänud 16 000-60 000
krooni vahemikku.



Tartu linnas toimub aasta jooksul ligemale
160 erinevat spordiüritust ja –projekti

(keskmiselt 3 üritust ühe nädala kohta aastas)

• Klubi Tartu Maraton üritused

• Miss Valentine iluvõimlemisvõistlus

• SELL-i mängud

• Tartu linna esindusvõistkonnad pallimängudes



Tartu üheks prioriteediks on ka investeeringud
spordirajatistesse.

Sisetingimused
• Aura Veekeskus

• Turu tn spordihoone
laiendus

• A LeCoq Spordimaja

• Tähtvere Tennishall

• Lõunakeskuse liuväli

• TÜ ja EMÜ spordihooned

• jne

Välitingimused
• Tähtvere spordipark

• Raja tn terviserada

• BMX rada

• Ratta- ja
kergliiklusteed linnas
ja linnast väljuvatel
suundadel

• Koolide staadionid

• Kunstmuruväljakud

• Tamme staadioni
kompleks

• jne



IT lahendused Tartu spordis

Veebipõhine taotluste menetlemise süsteem SPOKU

“SPOrt” ja “KUltuur”. Antud keskkonnas on taotlejatel võimalik
(ID-kaardi põhiselt) taotleda linnalt toetusi nii ürituste ja

projektide läbiviimiseks kui ka noorte huvitegevuse toetusteks.

Noorte huviringis käimise lapsevanemapoolne
kinnitussüsteem



Tartu on olnud ja ka jääb spordilinnaks!

Sporti tuleb näha kui tervikut ja areng peab
toimuma dünaamiliselt!

Vaba aja veetmis- ja sportimisvõimaluste
mitmekesisus on üks linna arengu võtmetest!



Tänan!
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