
Tartu maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskava 2019-2022 
Tegevuskavasse esitatav tegevus (4) 

 

Esitaja Tartu Linnavalitsus 

Tegevuse elluviija Tartu Linnavalitsus 

Partnerid - 

Tegevuse nimetus Tartu veemotokeskuse renoveerimine 

Tegevuse kirjeldus, 
eesmärk ja tehtavad 
tööd 

Tartu veemotokeskuse klubihoone ja paadielling asuvad aadressil Madruse 14, 
Tartu. Hooned on amortiseerunud, k.a. puudub ventilatsioonisüsteem ning vee- 
ja kanalisatsiooniühendus. 

Tegevuse elluviimise 
koht 

Madruse tn 14, Tartu 

Tegevuse sihtrühm 
ja selle suurus 

Hetkel tegutseb Tartu veemotokeskuses 10 aktiivset tegevsportlast, kellest 2 on 
teistest KOVdest. 

Tegevuse mõju ja 
selle ulatuse 
kirjeldus 

Tartu veemotokeskuse sportlased on läbi ajaloo toonud Tartule ja kogu Eestile 
palju au ning kuulsust, võites hulgaliselt medaleid maailma- ning Euroopa 
meistrivõistlustelt. Tegevuse tulemusel paranevavad märgatavalt 
veemotosportlaste spordibaasi tingimused. 

Tegevuse väljundi- ja 
tulemusnäitajad 
ning saavutatavad 
sihttasemed 

Rekonstrueeritud on paatide hoiu- ning ehitusruumide katus. Rajatud 
ventilatsioon, renoveeritud spordibaasi olmeruumid, ehitatud liitumispunktist 
hooneni vee- ja kanalisatsiooniühendused ning rajatud hoonele juurdeehitis. 

KOV puhul seos 
kehtiva KOV 
arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 

Tegevus panustab Tartu linna arengukava 2018-2025  eesmärki nr 16: „Tartu 
kultuuri- ja sporditöö on väärtustatud ning professionaalsetel kultuuri- ja 
sporditöötajatel on laialdased tegutsemisvõimalused“ (lk 13) ning peatüki 3.5. 
Loov linn meetme „Mitmekülgses kasutuses oleva ning linnaloodust ja kultuuri 
väärtustava avaliku ruumi tekke soodustamine“ tegevusse 51. (lk 31). Objekt on 
kavandatud Tartu linna eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõusse, mis on 
saadetud linnavolikogule heakskiitmiseks. 
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuht
imine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf 
 

Tegevuse panus 
Eesti 
regionaalarengu 
strateegia 2014-
2020 eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärki 3: 
„Piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutamine“ (lk 25, 26). 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_region
aalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 

Tegevuse panus 
Tartu maakonna 
arengu- strateegia 
2040+ eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Tartumaa arengustrateegia 2040 eesmärgi 14: 
„Rohevõrgustik ja keskkonnataristu“ tegevusse 14.1.4. (lk 14). 
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhti
mine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf 
 

Ajakava 2021-2022 

Eelarve tegevuste ja 
alategevuste lõikes 
ning eelarve aluseks 

Hoone katuse rekonstrueerimine 30 000 eurot 
Ventilatsiooni ehitamine 90 000 eurot 
Ruumide remont 160 000 eurot 
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https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf


olev 
hinnakalkulatsioon 

Juurdeehituse rajamine 260 000 eurot 
Vee- ja kanalisatsiooniühendus 30 000 eurot 

Kavandatud 
omafinantseeringu 
maht 

145 tuh eurot 

Kavandatavad 
omafinantseeringu 
allikad 

Tartu linnaeelarve 

Kavandatav 
partnerite poolne 
kaasfinantseering 

- 

Võimalik taotletav 
toetuse summa 
MATA meetmest 

425 tuh eurot 

Võimalik 
kaasfinantseering 
muudest 
vahenditest 

- 

 

Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsusega nr 188  
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