


• Kriisireguleerimise koordinaatori ametikoht (al. 2018 mai)

• Linnavalitsuse kriisimeeskond – operatiivne kriisijuhtimine 

• Linna kriisikomisjon, asutustevaheline koostöö ja infovahetus 
- politsei, pääste, terviseamet
- Kaitseliit ja Naiskodukaitse, 2JBr
- TÜ Kliinikum, Tartu Kiirabi
- elutähtsa teenuse osutajad
- ülikoolid 



• Hädaolukorra lahendamise plaan 
- Linna juhitavate elutähtsate teenuste ulatuslik katkestus või selle oht
- Elektrikatkestus kauem kui 12h
- Muud HO-d (epideemia, ulatuslik tulekahju, küberrünnak, kütuse puudus, 

sidekatkestus jm.)

• Tartu linna evakuatsioonikohtade plaan
- Kaardistatud kohad, sh väikesemahulise evakuatsiooni jaoks
- Asutuste ülesanded
- Tingimused / olukorrad

• Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid ja toimepidevusplaanid
- Vastavad kõik nõuetele 

• Prioriteetsete objektide nimekiri ulatusliku elektrikatkestuse korral
- Kriitilised objektid (nt haiglad)
- Elutähtsad teenused (hooldekodud, lastekodud, evak.kohad jm)



• Koolitus kriisimeeskonnale 2019
- Kriisijuhtimise põhimõtted 

• Kriisiõppus 2019
- Elutähtsate teenuste katkestuse oht + küberrünnak

• Koolitusseminar kriisimeeskonnale 2020
- Eriolukorra õppetunnid ja järeldused

• Osalemine õppusel Lõunatorm 2020
- KOV roll riigikaitselises olukorras

• Kriisiõppus 2021
- Ulatusliku evakuatsiooni harjutamine koostöös NKK-ga
- Osalemine Kaitseliidu õppusel „Sibul 2021“

NB! Järeldused ja nende elluviimine!!



• Rattaringluse andmebaasi turvanõrkus 2019
- Oht suuremahuliseks kasutajaandmete lekkeks.

• Eriolukord 2020 ja Covid-kriis (käesoleva ajani)
- Raatuse 22 asutustevaheline staap.
- Vaktsineerimiskeskuse loomine ja kommunikatsioon.

• Gaasiplahvatus Jaama tn kortermajas (aug. 2021)
- Elanike abistamise korraldamine.

• Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmine 
- Vastuvõtukeskuse loomine, abipakkumiste/-vajaduste 

koordineerimine.

NB! Järeldused ja nende elluviimine!!



• Osaleme Riigikantselei arendusprojektis KOV riski- ja kriisijuhtimise 
tõstmiseks. 

• LV teenuste prioritiseerimine.

• Linna evakuatsioonikohtade ja elutähtsate objektide autonoomse 
elektritoite võimekuse loomine.

• Koostöös Päästeametiga alustame varjumiskohtade kaardistust. 



Evelin.Uibokand@tartu.ee

+372 521 7622



Ukraina sõjapõgenike 
palkamine
Annika Karm 10.03.2022
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Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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Teemad

• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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• Põgenik (refugee) - välismaalane, kes on lahkunud
oma kodakondsusjärgsest riigist või alalisest
asukohast mingi erakorralise sündmuse tõttu (nt
looduskatastroof, sõjaline konflikt jne). Ehk
sundränne – isik on sunnitud lahkuma, et ellu jääda,
pääseda
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5

VÄLISMAALASED

EL kodanikud ja nende 
pere

Euroopa Liidu 
kodaniku seadus 

(ELKS)

Viibimisõigus, 
tähtajaline elamisõigus, 

alaline elamisõigus

Kolmanda riigi kodanikud 

ja 

määratlemata kodakondsus

Välismaalaste seadus 

(VMS, viisaeeskiri)

Viisa, lühiajaline 
töötamine, tähtajaline 
elamisluba, pikaajalise 

elaniku elamisluba



Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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Ukraina sõjapõgenike viibimisalused

• Viisavabadus 

• C-viisa ehk Schengeni viisa

• D-viisa 

• PD korraldus 
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Viisavabadus

• Üldiselt viibimisõigus lühiajaliselt 90 päeva 180 päevase
perioodi jooksul.

• Osade riikide puhul nõue, et peab olema isikul biomeetriline
pass (näiteks Ukraina).

• Saab kontrollida kas isik vajab viisat järgnevalt kodulehelt:
http://vm.ee/en/who-does-not-need-visa-visit-estonia

• Hea teada! Viibimisaja arvutamisel on hea kasutada
Schengeni viisa kalkulaatorit.
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http://vm.ee/en/who-does-not-need-visa-visit-estonia


Lühiajaline viisa ehk C-liiki viisa

• Võib väljastada kehtivusega KUNI 5 aastat.

• Võimaldab viibida Schengenis kuni 90 päeva 180 päevase
perioodi jooksul.

• Kalkulaator: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-
calculator_en
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https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en


Pikaajaline ehk D-liiki viisa
• Võimalik kehtivusaeg KUNI 12 kuud.

• Viibimisaeg Eestis kuni 365 päeva järjestikkuse 12 kuu
jooksul ja kehtivusega 1 aasta. Maksimaalselt saab Eestis
pikaajalist viisat kasutada kuni 548 päeva 730 päeva jooksul.

• Reisi eesmärgid (ankeedi järgi):
• lühiajaline töötamine;

• õppimine;

• sugulaste või sõprade külastamine;

• meditsiinilised põhjused;

• ärireis;

• iduettevõtlusega tegelemine;

• muud.
10



PD korraldus

• Vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori korraldusele
„Ukraina kodanikele Eestisse saabumiseks ja ajutiseks
viibimiseks seadusliku aluse andmise kohta“ võivad Eestisse
saabuda ja siin viibida kuni uue korralduseni:
• Ukraina kodanikud

• Ukraina kodanike lapsed

• Ukraina kodanike vanemad

• Abikaasad

NB! See on viibimisalus ja ei anna töötamise õigust ja inimene vajab juurde LTR!!
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Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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Eestis töötamine välismaalaste 
seaduse mõistes
Välismaalaste seaduse § 8:

Eestis töötamine käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes
tegevus Eestis töölepingu või muu lepingu alusel, samuti muu
tegevus teise isiku heaks, mille puhul võib eeldada tulu või muu
varalise hüve saamist, sõltumata tegevuse aluseks oleva
lepingu liigist, vormist või lepingu sõlminud teise poole
asukohast või elukohast, kui välisleping või seadus ei sätesta
teisiti.
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Lühiajalise töötamise registreerimine 
(LTR)
• Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui tema

töötamine on PPA-s registreeritud
➢Välja arvatud juhul, kui töötamise õigus tuleb vahetult seadusest!

• Lühiajaliselt on võimalik Eestis töötada kuni 365 päeva 455
järjestikuse päeva jooksul (hooajatöö puhul 270 päeva 365
päeva jooksul)

• Palgakriteerium – vähemalt võrdne Eesti aasta keskmine
brutokuupalk (al 03.03.2022 1548 EUR)
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LTR tingimused
• Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise võib registreerida,

kui:

1) välismaalasel on töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon,
haridus, terviseseisund ja töökogemus ning vajalikud
erialaoskused ja teadmised;

2) tööandja on Eestis registreeritud

3) tööandja kohustatud maksma töötasu, mis vähemalt Eesti
keskmine palk (erisused VMS § 107 lg 12)

Erinõuded nt tippspetsialistidele, iduettevõttes töötamiseks,
renditöö vahendusele, lähetusele, hooajatööle, teadlastele või
õppejõududele teenuse vaba liikumisele

15



Lühiajaline töötamine Eestis
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• Taotluse võib esitada iseteeninduse kaudu, teeninduses, posti
või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Otsus tehakse 15
tööpäeva jooksul.

• Tavapärases olukorras vajab inimene lisaks D-viisat, kuid
hetkel on kõikidele Ukraina kodanikele antud viibimisalus PPA
peadirektori otsusega



Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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Kutsuja kohustused
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• Kontrollima, et tema poolt Eestisse kutsutud välismaalasel
oleks Eestis viibimiseks seaduslik alus.

• Võtma välismaalase Eestis vastu, tagama tema majutamise
ning kandma välismaalase Eestis viibimise ja Eestist
lahkumise kulud.

• Hüvitama menetluskulud või väljasõidukohustuse
sundtäitmise või kinnipidamiskeskuse või politsei arestimajas
viibimise kulud, kui välismaalane neid ei hüvita, kuid mitte
rohkem kui 32 000 eurot.

• Kulude hüvitamiseks teeb PPA kutsujale ettekirjutuse.



Tööandja kohustused

19

• Teavitamiskohustus – tööle asumine, asumata jätmine,
elamisloa tingimuse muutmine, lepingu ennetähtaegne
lõpetamine, välismaalase töötamise lõpetamine.
• Teavitamiskohustus ei ole andmete osas, mis registreeritud töötamise

registris!

• Välismaalase tööle võtmisel:

1)Kontrollima Eestis viibimise ja töötamise õiguslikku alust;

2)keelatud sõlmida lepingut töötamiseks ja on kohustatud lõpetama lepingu
välismaalasega, kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks või
töötamiseks;

3)säilitama koopiaid andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad
välismaalase Eestis töötamise õiguslikku alust.



Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Ajutine kaitse

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja Piirivalveametis
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Ajutine kaitse 

• Ukraina kodanikud ja nende perekonnaliikmed, kes elasid
Ukrainas kuni 24.02.2022 ja lahkusid alates sellest Ukrainast.

• kodakondsuseta isikud ja muude kolmandate riikide kui
Ukraina kodanikud, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline
kaitse või samaväärne riiklik kaitse enne 24. veebruari
2022 ja nende perekonnaliikmed

• Perekonnaliikmed: abikaasa, elukaaslane, alaealine vallaline
laps, muu lähisugulane, kes elas samas leibkonnas ja oli
eelnevate isikute ülalpidamisel
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Ajutise kaitse ajal töötamine

• Peale ajutise kaitse saamist
• Kohalduvad tavapärased töötamise reeglid peale ajutise kaitse saamist

• Tuleb registreerida TÖR

• Tasu vastavalt kehtivatele tööõigust reguleerivatele seadusandlustele

• Töökeskkond ja tingimused vastavalt tööõigust reguleerivale
seadusandlusele
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Teemad
• Mõisted 

• Ukraina sõjapõgenike viibimisalused Eestis

• Töötamine 

• Kohustused (kutsuja/tööandja)

• Migratsiooni nõustamisteenus Politsei- ja 
Piirivalveametis
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Migratsiooni nõustamisteenus PPA-s
Projekt: AMIF2021-6

24

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
kaudu ning Siseministeerium



Kuidas nõustame?

+372 612 3500 (E-R 9.00 – 15.00)

migrationadvice@politsei.ee

EstonianPolice_MigrationAdvice

25

Tere!

Hello!

Привет!

Tallinn

Tartu

Jõhvi

mailto:migrationadvice@politsei.ee


Tänan!
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Oleg Lužetski, Linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja

Linnamajanduse valdkonna suuremad 
investeeringud 2022

10.03.2022



2022 suuremad objektid

11.03.2022 2

Objekt Maksumus

1
Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala 

ehitus 2 500 000

2 Ülikooli tänava rekonstrueerimine 1 100 000

3 Puiestee tänava rekonstrueerimine 890 000

4 Ujula tänava rekonstrueerimine 790 000

5 Veski tänava rekonstrueerimine 500 000

6 Annemõisa tänava rekonstrueerimine 370 000

7 Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee ehitus 800 000

8 Hipodroomi tänava jalgtee ehitus 150 000

9 Linnaujula renoveerimine 650 000



Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 

11.03.2022 3
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 

11.03.2022 5



Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Ülikooli tänava rekonstrueerimine
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Puiestee tänava rekonstrueerimine
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Ujula tänava rekonstrueerimine
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Veski tänava rekonstrueerimine
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Annemõisa tänava rekonstrueerimine
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Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee
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Hipodroomi tänava jalgtee ehitus
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Emajõe linnaujula renoveerimine
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Emajõe linnaujula renoveerimine
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Tartu Läänepoolne ümbersõit II ehitusala ehitus 
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Oleg Lužetski, Linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja

Tänan!

10.03.2022



Lennart Puksa. Kultuuriosakonna peaspetsialist

Tartu suvesündmused 2022

11.03.2022

Foto: Marek Metslaid



Estonian Cycling Weekend

• Aeg: 26.-29.05

• Koht: Üle linna, Aura keskus 

• Korraldaja: MTÜ Klubi Tartu 
Maraton

• www.tourofestonia.ee

• www.tartumaraton.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 2

Foto: Ardo Säks



Eesti Lennupäevad

• Aeg: 11.-12.06

• Koht: Lennundusmuuseum

• Korraldaja: SA Eesti 
Lennundusmuuseum

• www.lennundusmuuseum.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 3

Allikas: Eesti Lennundusmuusem



Autovabaduse pst

• Aeg: 17.06.-14.08

• Koht: Vabaduse pst

• Korraldaja: Tartu linnavalitsus, 
Tiigi Seltsimaja, SA Tartu 2024

• www.tartu.ee/autovabadus

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 4

Foto: Mana Kaasik



Tartu Linna päev  

• Aeg: 29.06

• Koht: Kesklinn, Raekoja plats

• Korraldaja: Tiigi Seltsimaja

• www.tartulinnapaev.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 5

Foto: Eva-Maria Tartu



Emajõe festival 2022

• Aeg: 02.07

• Koht: Emajõgi ja sadamad

• Korraldaja: MTÜ Emajõe 
Festival

• www.emajoefestival.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 6

Allikas: Emajõe festival



Hansalaat

• Aeg: 09.-10.07

• Koht: Küüni tn ja park, Raekoja 
plats, Emajõe äär, Avaturu 
esine, Turuhoone ümbrus

• Korraldaja: Tartu Turg AS

• www.hansapaevad.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 7

Autor: Kaimo Puniste



WRC Rally Estonia 2022

• Aeg: 14.-17.07

• Koht: Vabaduse pst, ERMi 
tagune, Lõuna-Eesti teed

• Korraldaja:  Estonian 
Autosport Events MTÜ

• www.rallyestonia.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 8

Foto: Karli Saul



Emajõe suvekontserdid

• Aeg: 20.07.-17.08

• Koht: Emajõe kaldad

• Korraldaja: Tiigi Seltsimaja

• www.emajoesuvekontserdid.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 9

Foto: Eva-Maria Tartu



Vanemuise Sümfooniaorkestri 
suvekontsert

• Aeg: 31.07

• Koht: Kassitoome org

• Korraldaja: SA Teater 
Vanemuine

• www.vanemuine.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 10

Allikas: Vanemuise Teater



Tartu armastusfilmide 
festival tARTuFF

• Aeg: 01.-06.08

• Koht: Raekoja plats, Athena
kino, Veeb

• Korraldaja: MTÜ Pimedate 
Ööde Filmifestival

• www.tartuff.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 11

Foto: Carmen Kurg



Tartu toidu-ja veinifestival

• Aeg: 05.-07.08

• Koht: Raekoja plats, Küüni tn ja 
park, Tammelinna kodukohvikud

• Korraldaja: Tartu linnavalitsus

• www.maitsevtartu.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 12

Foto: Katrin Press



sTARTUp Day 2022

• Aeg: 24.-26.08

• Koht: TÜ spordihoone

• Korraldaja: MTÜ sTARTUpDay

• www.startupday.ee

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 13

Allikas: Visit Estonia



Aparaaditehase festival

11.03.2022Kultuuriaken.tartu.ee 14

• Aeg: 26.-27.08

• Koht: Aparaaditehas, Kastani tn

• Korraldaja: MTÜ Aparaaditehas

• www.aparaaditehas.ee

Foto: Kiur Kaasik



Veel sündmusi

• Tartumaa tantsupidu – 05.06

• Tartu Võimlemispidu – 07.06

• Kastani tänava festival – 11.-12.06

• Loodusfestival – 10.-15.06

• Estonian Fashion Festival – 09.-12.06

• Maakaitsepäev – 23.06

• Muusikasuvi Antoniuse õues – 30.06.-25.08

• Klaaspärlimäng – 07.-12.07

• Väntorelite Suvepäevad – 05.-07.08

• Mürtsub pill – 10.-14.08

• Festival Tartu Interdistsiplinaar – 22.-28.08

• Vanemuise hooaja avafestival – 27.08

11.03.2022
Kultuuriaken.tartu.ee
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Foto: Rasaa Etten



Tänan tähelepanu eest!

11.03.2022

Foto: Oliver Kuusk



Ettevõtluse arengu 
toetamine Tartu linnas

Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

2022, Tartu



Kriisiga seonduvad tegevused

• Ettevõtjatele olulise info jagamine läbi Tartu ettevõtjate meililistide ja sotsiaalmeedia 

Ettevõtlik Tartu FB ning Tartu kodulehe 

• Töötukassa loodud tööpakkumiste portaal Ukrainast saabujatele -

www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis

https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis


Valdkonnad

• Teenusmajandus ja toitlustus

• Nutikas tööstus

• Uusettevõtlus

• Tark linn ja välisinvesteeringud



Konkursid

• „Tartu Parim Ettevõtja“ konkurss

• Tartu Parim Ettevõtja galaüritus sügis 2022 

• Üliõpilaste ettevõtlusideede konkurss „Kaleidoskoop“ – Tartu eriauhind 

• Eesti suurim äriideede võistlus „Ajujaht“ – Tartu eriauhind 

• Eesti Maaülikooli äriideede võistlus „Tärkav idu“ – Tartu eriauhind



Uusettevõtlus ja IKT 2022

• Ettevõtlusnädal – suurim äriüritus Lõuna-Eestis, Tartu kõrgeima ettevõtlikkusega piirkonnaks

• Tudengite ettevõtlusideede konkursid (Kaleidoskoop, Ajujaht, Tärkav idu Tartu eriauhind)

• Tartu linnaruumi häkaton koostöös Garage48ga 3.–5. juuni

• Kaugtöökohtade kaardistamine, alaleht business.tartu.ee lehel

• Rohekiirendi arendamine – 31. märtsini avatud kandideerimine EIT rahvusvahelisesse 

rohetehnoloogiate kiirendisse – www.f6s.com/greenma



Uusettevõtlus ja IKT 2022

• Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse arendamine

• Ideede Teisipäevad koostöös Tartu Teaduspargi ja Tartu Ärinõuandlaga

• sTARTUp Day – 24.–26. august 2022

Ettevõtluse tugiorganisatsioonide tegevuse rahastamine: 

• Tartu Teaduspark (sh ESA kosmoseinkubaator, Rohekiirendi)

Tartu Ärinõuandla

Tartu Loomemajanduskeskus

Tartu Biotehnoloogia Park



Tark linn ja välisinvesteeringud
• Välismissioonid – AÜE, Saudi Araabia ja Saksamaa (mõtleme koos!)

• Tartu linna investorväärtuspakkumise paketi kujundamine 

• Proaktiivne välisinvesteeringutega tegelemine koostöös EASi

Välisinvesteeringute Keskuse ja Lõuna-Eesti esindajaga. 

• Fookusvaldkonnad – eluteaduste sektor (suurim kasvupotentsiaal!),  

koostöö TÜ ja UniVenture’ga (Mart Maasik).

• Jooksvad piloteerimised (Ibiot, Ringo, FAIRTIQ).

• Targa linna projektide koordineerimine – Tartu mehitamata ja mehitatud 

lennundus- ja arenduskeskus (nt Dronamics), osalemine vesinikuprojektides.

• Ükssarvikut Tartusse!



Dubai Expo 2020 tulemused

• Mitmetele strateegilistele valdkondadele (IKT, tervisetehnoloogia, toiduainetööstus) 
korraldas Tartu linn koos erialaliitude, EAS, suursaatkonna, EXPO paviljoni ja AÜE 
ekspertidega B2B kohtumisi nii era- kui avaliku sektori organisatsioonidega, mis tänaseks 
on jätkunud individuaalsete kohtumistega. 

• Tartu linna eestvedamisel toimusid targa linna ja tervisetehnoloogia valdkondadele kaks 
sisukat ja osavõtjaterohket äriseminari jaanuaris 2022.

• EXPO näitas, et delegatsioonina ollakse tugevamad (väike riik)

• Eestil on väga tugev digitaalse riigi imago, aga mitte ainult

• Suursaatkond ja EASi esindaja on Teile toeks

• EXPO lõppeb 31.03.2022 (On sul mõtteid, mida realiseerida? Kontakteeru ASAP EAOga)



Toit ja teenusmajandus 2022

• Tartu toitlustusettevõtete mõttekoda

• Tartu teeninduse strateegia 2024 – konkurss, koolitused, Hea Teeninduse kuu

• Tartu Turg uus kontseptsioon

• LMK arendamine – disainipood kesklinna

• Raekoja platsi pindade uus enampakkumiste loogika 

• Konkurss Emajõe kaldal asuvate maa-alade kasutusse andmiseks 

toitlustusteenuse osutamise eesmärgil



Toit ja teenusmajandus 2022

• „Maitsev Tartu“ (1.–28. veebruar), 23 restorani, rekordtulemus 22 639 erimenüüd

• Tartu Hea Teeninduse Päev – 23. märts 

• Tartu Turg: kevadlaat (14. mai); hansalaat (9.–10. juuli), maarjalaat (10. september); 

jõululaat (10. detsember)

• Autovabaduse Puiestee – suvi 2022

• Tartu toidu- ja veinifestival (5.–6. august)  

• Metsast Taldrikule – november 2022



Nutikas tööstus 2022

• Tööjõu teemalised korralised ümarlauad suurtöösturite personalijuhtidega

• Tootmise ja teeninduse digitaliseerimise toetus 

• Tehisintellekti- ja robootika keskus AIRE – partnerlus, piloodid ettevõtjatele 

• Tööstusuuring 2022 – ELi rahastusvõimaluste tutvustamine tööstustele, rohe- ja 

digiteemad

• Tartu tööstuse mainevideo



Nutikas tööstus 2022

• Tööstushäkatonid koostöös Garage48ga - Garage48 Future of Wood 2022 (november), 

Garage48 Future of Food 2022 (oktoober)

• Nutikad Neljapäevad koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Teaduspargi, Tartu 

Ärinõuandlaga, Adapteri jt

• Ettevõtjatele hädatarvilikud koolitused – maksud, muudatused seadusandluses, müük 

välisturgudele

• Liitumine Innovatsiooniliidrite Klubiga – Eesti esimese omavalitsusena

https://garage48.org/events/garage48-future-of-wood-2022


Digitaliseerimise toetus

• Alates aprill 2019

• Sihtgrupp: Tartusse registreeritud äriühingud, tootmine ja teenusmajandus

• Digitaliseerimise auditis märgitud tegevused

• Kuni 5000 eurot taotleja kohta

• Taotleja omaosalus vähemalt 30% 

• Tegevuste elluviimine 12 kuu jooksul 

• Toetust saab taotleda jooksvalt, info Tartu linna kodulehel



Võta meiega ühendust

• Tartu veebileht (http://www.tartu.ee/et) ja selle ettevõtluse alaosa
(http://www.tartu.ee/et/valdkonna-kategooriad/ettevotlus) 

• Ettevõtlusteemalised meililistid (liituda saab veebilehel 
http://www.tartu.ee/et/ettevotluse-infolistid) 

• Ettevõtluse osakond (kontaktid veebilehel http://www.tartu.ee/et/ettevotluse-osakond)

• Liitu Ettevõtlik Tartu FB grupiga 

http://www.tartu.ee/et
http://www.tartu.ee/et/valdkonna-kategooriad/ettevotlus
http://www.tartu.ee/et/ettevotluse-infolistid
http://www.tartu.ee/et/ettevotluse-osakond


Tänan!

Tartu abilinnapea Raimond Tamm

+372 515 4738
Raimond.Tamm@tartu.ee


