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Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine  
 
 
Tartu maakonna arengustrateegia "Tartumaa arengustrateegia 2040" kiideti heaks 2019. aastal. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõike 4 kohaselt võivad maakonna kohaliku 
omavalitsuse üksused lisaks maakonna arengustrateegiale koostada täiendava arengustrateegia 
mõne tegevusvaldkonna arendamiseks. Mitmekülgne kultuurielu on üks Tartumaa tugevusi ja 
võimalusi ning seetõttu on Tartu maakonna omavalitsused pidanud vajalikuks koostada kultuuri 
valdkonna arengustrateegia aastani 2025. Strateegia eesmärk on sõnastada kultuurivaldkonna 
arengu prioriteedid ning leppida kokku kultuurikorralduslikes põhimõtetes.
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.
 
§ 1. Tartumaa Omavalitsuste Liidu koostatud "Tartumaa kultuuristrateegia 2025" kiidetakse heaks.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartumaa kultuuristrateegia 2025 

heakskiitmine" juurde
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 373 lõike 1 kohaselt peab maakonnal olema 
arengustrateegia, mis on maakonna kohaliku omavalitsuse üksustele ja koostööpartneritele alus 
maakonna arengu ühisel suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga 
investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning   KOKS § 61  lõikes 1 
nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.
 
Maakonna arengustrateegia asemel võivad kohaliku omavalitsuse üksused kokkuleppel koostada 
mitme maakonna territooriumi kohta piirkondliku arengustrateegia. Sama paragrahvi lõike 4 
kohaselt võivad maakonna kohaliku omavalitsuse üksused arengustrateegiale lisaks koostada 
täiendava arengustrateegia mõne tegevusvaldkonna arendamiseks. Tartu maakonna omavalitsused 
on otsustanud koostada täiendavalt Tartumaa kultuuristrateegia 2025.
 
Käesolev eelnõu on tehtud samal põhimõttel, nagu Tartu Linnavolikogu toimis Tartumaa 
arengustrateegia 2040 heakskiitmisel, kuna tegemist on viimast kultuurivaldkonnas täpsustava 
dokumendiga.
 
Tartumaa kultuuristrateegia 2025 eesmärk on määratleda kultuurivaldkonna arenguprioriteedid, 
leppida kokku kultuurikorralduslikes põhimõtetes, tugevdada Tartumaa omavalitsuste 
kultuurialast koostööd ning toetada 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna Tartu ning Tartuga koos 
Tartumaa kvaliteetse, atraktiivse ning Lõuna-Eesti omapära tutvustava kultuuriprogrammi loomist.
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