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Täna lugejateni jõudvas ajalehes tutvustavad Tartumaa arendusorganisatsioonid oma igapäevaseid tegevusi ja projekte, mis kokkuvõttes aitavad kaasa 
parima elu-, töö- ja puhkekeskkonna väljakujundamisele maakonnas. Tartu Maavalitsus koos sihtasutuste Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspark  ja 
Tartumaa Turism ning mittetulundusühinguga Tartumaa Arendusselts on organisatsioonid, kelle abile võib tartumaalane alati loota!

Hea Lugeja,

Kristiina Liimand
TAS tegevjuht

Kaidi Randpõld
TAS meetmespetsialist

Tartumaa Arendusselts 
(TAS)– Leader’i tegevusgrupp 
maaelu arendamiseks. TASi 
tegevuspiirkonda kuulub 16 
Tartumaa valda, 40 ettevõt-
jat ja 38 mittetulundusühin-
gut. Tartumaa Arendusseltsi 
kolm tegevusaastat maaelu 
edendamisel on olnud tõeli-
selt ideerikkad. ELi Leader-
programmi kaasabil on sellel 
aastal hulk huvitavaid pro-
jekte ellu kutsutud. 

Põnevad spordilaagrid 
noortele

Tartumaa noored veetsid 
viis toredat juulikuu päeva 
Palu Puhkajate Looduskes-
kuses. Töö- ja spordilaagrisse 
tuleku eelduseks oli eelnev 
aktiivne sportimiskogemus. 
Projektirahaga soetatud ka-
nuudega võeti ette põnev 
matk. Lisaks ratsutamisele, 
jalgpalli- ja rahvastepalli-
võistlustele oldi abiks hea-
korratöödel ning heinateol.

Seitsme küla seltsimaja
Kambja valla seitsme küla– 

Vana-Kuuste, Sipe, Lalli, 
Sirvaku, Rebase, Talvike-
se ja Kõrkküla elanikud on 
MTÜ Vana-Kuuste Naisseltsi 
eestvedamisel nõuks võtnud 
valmis ehitada Vana-Kuuste 
seltsimaja, millest saab kes-
kus piirkonna 600 inimesele 
ühisürituste läbiviimiseks.

Kurepalu vaba aja park 
Haaslava valla elanikud 

saavad suvemõnusid nautida 
uues rannas Kurepalu järve 
ääres. Et viimaste aastatega 
oluliselt kasvanud kogukon-
nale aastaringselt tegevust 
jaguks, rajati kauni haljas-
tusega vaba aja park, kus on 
lastele mõeldud atraktsioo-
nid ja treeninguvahenditega 

terviserada. Uue ilme said 
laululava ja istepingid. Au-
tovaba rannajoone tagavad 
teetõkked.

Eesti esimene pilliroo-
paat

Parim viis külakogukonna 
ühtsuse ja koostöö testimi-
seks on korraldada külapäev, 
kus midagi ka ära tehakse. 
Koosa külapäev, mis toimus 
22. juunil, läheb ajalukku, 
sest külaelanikud ja Tartu-
maa Arendusseltsi liikmed 
tegid üheskoos valmis Eesti 
esimese pilliroost paadi. TÜ 
Lukaruka eestvedamisel said 
huvilised selgeks pakutrüki 
saladused. Õhtu edenedes 
jõuti veel tõrvaseepi keeta ja 
rannavõrkpalli mängida. 

Pilliroogu on Peipsi ran-
navetes piisavalt ning MTÜ 
Peipsi Vikat eesotsas Tauno 
Laasikuga planeerib ehitada 
pilliroost saare, kuhu pilli-
roopaadiga aerutada saab. 

Sibulatee
Sibul ja Peipsiveer on kaks 

märksõna, mis kuuluvad 
kokku nagu meri ja tuul. 
MTÜ Sibulatee on ühenda-
mas Vara, Peipsiääre, Alats-
kivi ning Piirissaare val-
la turismiala ettevõtjaid ja 
ühenduste eestvedajaid, et 
ainulaadset multikultuurset 
piirkonda arendada ja turun-
dada. Projekti abil soovitakse 
luua Peipsiveere Sibulatee 
turismimarsruudi ühtne too-
te- ja teenusepakett.

Ringkäigud maakodu 
näidisaias

OÜ Aiasõber soovib projek-
tiraha toetusel rajada Tähtve-
re valda maakodu näidisaia. 
See on hea näide hobi ja ela-
tusallika ühitamisest. Külas-
tajal on võimalus kohapealt 
taimi kaasa osta ja saadud 
ideid oma aias rakendada. 
Leader- programmist on näi-
disaia omanik Lembit Kaarna 
saanud tuge nii aia rajamisel 

kui ka ettevõtte turunduste-
gevuse arendamisel, näiteks 
messil osalemisel ja trükiste 
koostamisel.

Klaaspõhjaga parv Saad-
järvel

SA Vooremaa Looduskes-
kus loob ainulaadse võima-
luse Vooremaa suurima selge 
veega järve eluoluga tutvumi-
seks.

Rahvusliku käsitöö 
e-pood 

Rahvuslikke käsitöötoo-
teid on nüüd võimalik osta 
ja müüa e-poes, mis on leitav 
aadressil www.estcraft.com. 
Mitmekeelne veebikeskkond 
loob head tingimused ekspor-
diks.

Uuenduste otsingul
TAS on koostöös MTÜga 

Kodukant Tartumaa ja Tartu 
Ärinõuandlaga ellu kutsunud 
arenguprogrammi “Uuendus-
te otsingul”, mille sihiks on 
tõsta ettevõtjate ja MTÜde 
eestvedajate võimekust uuen-
duslikult mõelda, suunata 
tulemuslikult oma tegevusi 
ning koostöös tegutsedes viia 
ellu uusi lahendusi.

Mõttetalgud Internetis
Uuenduste otsingul olev 

Võnnu valla spordiklubi soo-
vib luua veebikeskkonna, 
kus ka kunagised vallaelani-
kud spordiklubi arengukava 
koostamisel sõna sekka üt-
leksid, osates kõrvaltvaata-
jana paiga potentsiaali ehk 
selgemaltki hinnata. Ühiselt 
virtuaalseid koosolekuid ja 
foorumeid korraldades, mõt-
tekaaslasi ja toetajaid leides 
loodetakse Võnnu Spordi-

klubi strateegia-arengukava 
koostada ning see ellu viia.

Inga Talvise käsitöö- ja 
õnnetundepisikud

Käsitööpisikuid on siia-
maani Jaago talus levitatud 
enamasti suvisel ajal, kuid 
õnnetunnet isetegemise rõõ-
must tahetakse nautida aas-
ta ringi. Selleks tuleb korda 
seada Jaago talu laudamaja. 
Missugune üks keskkonna-
säästlik hoone välja peab nä-
gema, teab Inga täpselt. See 
on väljast savi-lubikrohvitud 
ja seest savikrohvitud ning 
lubjatud ja kaseiinlasuuritud! 
Laastukatuse peal peavad sä-
rama päikesepaneelid. Mõne 
aasta pärast on laudamajas 
ruumi nii käsitöö tegemiseks 
kui seminaride ja koolitus-
te läbiviimiseks. Jaago talus 
saab olema õdus kooskäimise 
koht Kurista ja ümberkaud-
sete külade elanikele. 

Tartumaa Arendusselts 
käivitab külaelu ja ette-
võtlust toetavaid projekte 

Külad korda!
Ühiste koolituste, mõtte-

talgute ja arutelude tulemu-
sel leitakse külas objekt, mis 
korrastamist, kaunimat ku-
jundust või uut hingamist va-
jab, ning tehakse see töö ka 
ühiselt ära. Projekt alustab 
2010. a alguses, osalema on 
oodatud kõik, kel huvi küla-
elu arendada.

Liikuv ettevõtlusnõustaja
Liikuv ettevõtlusnõustaja 

annab ettevõtjatele võimalu-
se saada nõu oma ettevõttes 
kohapeal. Nõustajad külasta-
vad ettevõtjaid, loovad men-

torlussuhted, korraldavad 
seminare ja arutelusid ning 
toetavad koostöövõrgustike 
moodustamist. Projekt alus-
tab jaanuaris 2010.

Leader on üks edukamaid 
Euroopa Komisjoni algatus-
programme maaelu edenda-
miseks.

Toetust saavad taotleda 
Tartumaa Arendusseltsi 

piirkonnas tegutsevad mit-
tetulundusühingud, siht-
asutused, äriühingud ja 
omavalitsused. Lisaks pro-
jektitaotlejate nõustamisele 
ning projektide menetlemi-
sele tegeletakse koolituste, 
seminaride ja õppereiside 
korraldamisega, arendus-
projektidega ning osaletak-
se riiklikes ja välismaistes 
koostöövõrgustikes. 

Tartumaa Arendusselts - ühiselt loome uusi väärtusi

Tartumaa Arendusselts nõustab toetuse taotlejaid ja võtab 
vastu projektitaotlusi. Meetmete ja taotlemistingimustega 
saab lähemalt tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

Tartumaa Arendusselts
Vaksali 17A
50410 Tartu 
tel 743 0088, 5340 9873
e-post tas@tas.ee

Mänguväljak Kurepalu vaba aja pargis.

Keraamika pühapäevak Jaago talus.

Eesti esimene pilliroopaat.
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Esta Tamm
Tartu maavanem

Kui Tallinna või Narva poolt 
läbi Tartumaa Valga või Võru 
suunas sõita, võib läbi au-
toakna jääda mulje, et tegu 
on üheülbalise maanurgaga, 
kus ei paista kõrgeid mäe-
tippe ega vahutavaid koski. 
Siiski mahub Tartumaale 
piisavalt kontraste – nii Eesti 
tihedaima asustusega oma-
valitsus kui suuri-
mad inimasustuseta 
soomassiivid. Siin 
on vähe metsi, kuid 
kasvavad Eesti kõi-
ge kõrgemad kuu-
sed. Siin pole merd, kuid on 
Peipsi, mis samamoodi vaa-
taja eest vastaskallast varjab. 
Siin on ülemaalise tähtsuse-
ga teaduskeskus ning samas 
tugevate traditsioonidega põl-
lumajandus. Siin on eestlaste 
omaaegse rahvusliku ärkami-
se keskus, kuid ka elujõuline 
vene vanausuliste kogukond. 

Tartumaa suurim tugevus 
on teadmiste loomine, kas-
vatamine, jagamine ja raken-
damine. Selle kärje keskel 
asuvad toitva mesilasemana 
meie kõrgkoolid. Väärtuste 
loomisele on kaasa aitamas 
hulk organisatsioone. Alles 
alustavale ettevõtjale jagab 
nõu ja koolitust Tartu Äri-

nõuandla. Tõsisele tootmise 
arendajale pakub ruume ja 
tugiteenuseid Tartu Teadus-
park. Maaelu arendamist 
veab eest Tartumaa Aren-
dusselts. Turismiobjektide 
rajamisele ja reklaamimisele 
aitavad kaasa Tartumaa Tu-
rism ja Lõuna-Eesti Turism. 
Lisaks nendele on mitmeid 
väiksemaid kohalikke ja piir-
kondlikke arendajaid.

Arendusorganisatsioonid 

aitavad Tartumaa majan-
dusse süstida Euroopa Liidu 
tõukevahendite raha – see 
tähendab reaalseid töökoh-
ti juba täna, aga veel enam 
homme. Majanduse madal-
seis ei kesta ju igavesti ning 
hästi läbimõeldud jõupingu-
tusega saame uueks tõusuks 
parema stardikiirenduse. 

Käesoleva lehe eesmärk on 
anda lugejale ülevaade, mille-
ga Tartumaa arendusorgani-
satsioonid tegelevad. Loodan, 
et mõnigi lugeja leiab neilt 
lehekülgedelt inspiratsiooni 
ja häid mõtteid, mis tegudeks 
vormudes meie tulevikku ku-
jundavad. 

Jõudu ja edu!

Tartumaa arendab ja 
areneb!

Tavapärasusest kuningliku kiiksuni - 
kas idealism või homne reaalsus?
Piret Arusaar
SA Tartu Ärinõuandla juhataja

Kes meist ei oleks kogenud 
viletsat teenindust või ost-
nud toodet, mis ei vasta te-
gelikult meie ootustele? Meid  
ei rahulda enam toote või 
teenuse 4-nädalane tellimis-
aeg või garantiiremondiks 
kohalevedu. 

Soovime tunda end kunin-
gana ja saada väärilist tee-
nust. Meil on valikuvõimalus 
ja see muudab meid klienti-
dena julgemaks ning enese-
kindlamaks. 

Samas oleme mõelnud, et 
ise teeksin palju paremini – 
pakuksin paremat kvaliteeti, 
lühemat tarneaega, odava-
mat hinda, kliendisõbraliku-
mat teenindust. Mõtteks see 
enamasti kipub jäämagi. Ja 
ega meist kõigist head ette-
võtjat saakski.  

Kuid kui siiski on  “kuhu-
gi kinni jäänud”  üks põnev, 
uudne ja lennukas äriidee, 
mis on väärt vähemalt proo-
vimist, siis tasub see võima-
lus ka endale pakkuda. Hea 
muidugi oleks, kui sellel ideel 

oleks uudsuse või  „kiiksu” 
momenti  juures. Sest tava-
pärast on meie ümber liigagi 
palju. Ja maailm meie ümber 
on muutumas. Sellega koos  
ka meie kui tarbijate soovid 
ja harjumused. Just praegu 
on õige aeg pöörata erilist 
tähelepanu inimeste tarbi-
misharjumuste muutumise-
le.   Kes tabab ära muutuste 
suuna, sellel  on täna suure-

mad võimalused  kui kunagi 
varem panustada uutesse 
valdkondadesse, kus märk-
sõnadeks keskkonnasääst-
likkus, innovatiivsus, kvali-
teet, kiirus, paindlikkus. 

Tartu Ärinõuandla on Tar-
tumaal kujunenud kohaks, 
kus juba 16 aastat on saa-
nud kokku head mõtted 
ja professionaalne nõusta-
misteenus. Oleme avatud 

kõigile, kel  idee ja soov et-
tevõtlusega alustada, kes 
planeerivad muudatusi oma 
organisatsioonis või soovivad 
leida parimaid finantseeri-
mislahendusi  oma ettevõtte 
arenguvõimaluste teostami-
seks.   

Võta meiega ühendust 
ning anna endale võimalus 
teha ja kogeda midagi uut!

Taivo Tali
Tartu maavalitsuse arengu-ja  
planeeringuosakonna juhataja

Maavalitsust ei peeta tava-
liselt arendusorganisatsioo-
niks. Ometi on seadusessegi 
kirja pandud, et maavanem 
hoolitseb maakonna tervikli-
ku ja tasakaalustatud aren-
gu eest. Maavalitsuses koos-
tatakse arenguid suunavaid 
maakondlikke planeeringuid, 
tehakse planeeringujäre-
levalvet ning lahendatakse 
vaidlusi. Oleme ka Tartumaa 
pikaajalise arengustratee-
gia eestvedajad ning mitme-
te arendusorganisatsioonide 
töö strateegilised suunajad 

nende nõukogudes osalemise 
kaudu. 

Maavalitsuses menetletak-
se ja pingereastatakse toe-
tustaotlusi mitmetest riikli-
kest regionaalprogrammidest 
nagu kohaliku omaalgatuse 
programm, hasartmängu-
maksust jagatavad toetused, 
hajaasustuse veeprogramm, 
külade arendamise meede, 
põllumajandusnõustamise 
toetus, harrastusspordi toetus 
jm. Toetuste ja projektikon-
kursside kohta  saab teavet 
veebilehelt www.tartumv.ee  
ning maavalitsuse arengu- ja 
planeeringuosakonnast. Te-
retulnud on ka projektiideed 
ning koostööettepanekud.

Käesoleva lehe eesmärk on anda 
lugejale ülevaade, millega Tar-
tumaa arendusorganisatsioonid 
tegelevad. 

Maakonna tervikliku arengu eest

Tartu Maavalitsus

Riia 15 
TARTU 51010 
tel 730 5232
mv@tartumaa.e
www.tartumv.ee

SA Tartu Ärinõuandla

Riia 15b
TARTU 51010
Tel 7 428 402
www.tartu.ee/arinouandla
bas@tartu.bas.ee

Alustavale ettevõtjale TASUTA 
konsultatsioon:
•  ettevõtluse vormid, äriühingu-

te asutamine  
•  äriidee hindamine
•  raamatupidamine ja maksud
•  turundus ja müük
•  juhtimine 
•  finantsplaneerimine
•  finantseerimisvõimalused

Tegutsevale ettevõtjale TASUTA 
konsultatsioon kuni 5h:
•  arendusplaanide ja arengu kit-

saskohtade hindamine ning 
seostamine ettevõtluse tugi-
programmidega

•  nõustamine projektide ja toe-
tustaotluste ettevalmistami-
sel

Mittetulundusühendustele  
TASUTA konsultatsioon kuni 5h: 
•  ühingute asutamine ( s.h. põ-

hikirja koostamine ja registree-
rimine) 

•  arengukava koostamine 
•  raamatupidamine ja maksud
•  finantseerimisvõimalused 
•  projekti ideede analüüs 
•  projektitaotluste koostamise, 

projekti juhtimise ja aruandlu-
se alane konsultatsioon jm.

Siim Ausmees
Tartu Ärinõuandla  
arenduskonsultant

Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriu-
mi korraldatud konkur-
si „Tunnusta ettevõtluse 
edendajat“ parimaks al-
gatuseks osutus Tartu 
Ärinõuandla projekt „Tar-
tumaa noored töötud ette-
võtjaks“.

Tartu Ärinõuandla pro-
jekti sihtgrupiks olid 16-
30-aastased töötud tar-
tumaalased, kellel oli 
olemas soov ja idee ette-
võtte loomiseks. Osalejad 
läbisid 15-päevase põhjali-
ku ettevõtluskoolituse ning 
said  konsultatsiooni oma 
äriplaani koostamiseks. 
Kokku osales projektis 47 
inimest ja neist 14 regist-
reeriski oma ettevõtte. Val-
mis 37 äriplaani, millest 11 
said projekti vahenditest 
toetust kokku 30 000 kroo-
ni ulatuses.  Lisaks said 4 
äriplaani rahalist tuge Töö-
turuameti starditoetusest.  

Projekt kestis veidi üle 
aasta ning selle eelarve oli 
poolteist miljonit krooni. 

Sellest ligi kolmveerand 
tuli Euroopa Sotsiaalfon-
dist ja ülejäänu Tööturu-
ametilt. 

Meie projektist on väl-
ja kasvanud eriilmelised 
ettevõtted, mis tegelevad 
näiteks valgusskulptuuri-
de valmistamisega, deko-
ratiivkunstiga, geenitehno-
loogiaga, turismiteenuste 

osutamisega, metallitöö-
dega, õmblusega ja ehitus-
töödega. 

Tartu Ärinõuandla pro-
jekt esindab Eestit ka 
2010. aastal Madridis toi-
muval üle-euroopalisel 
ettevõtlusauhindade kon-
kursil, kus tunnustatakse 
parimaid algatusi ettevõt-
luse edendamiseks.

Tartu Ärinõuandla võitis üle-eestilise 
ettevõtluse edendamise konkursi

Tartu Ärinõuandla 
teenused

Majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts andmas üle 
ettevõtluse edendaja auhinda ÄN juhataja Piret Arusaarele.

Lisaks korraldame 
koolitusi, infopäevi, 

Tartu Mentorklubi jms. 

Vanemkonsultant Rita Tamme nõustamise toel on leidnud ettevõtja Argo Teral hea lahenduse.

2009. aastal alustas Laaksaare-Piirissaare laevaliinil reise parvlaev 
Koidula.
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Jaak Laineste
OÜ Nutiteq juhatuse liige

Teaduspark Nutiteq`ist: 
”Tartu Teaduspargi Inku-
batsioonikeskuses tegutsev 
Nutiteq OÜ pakub alates 
2006. aastast asukohapõhi-
seid mobiilirakendusi. Uue 
inkubatsioonikeskuse val-
mimisel läbiviidud konkursil 
edukalt osalenud firma asub 
Teaduspargis kuni tänaseni, 
kuna uusi arendusideid jät-
kub. Nutiteq on suurepärane 
näide sellest, kuidas Tartu 
Teaduspargi ja Tartu Ärinõu-
andla abil arenetakse edu-
kaks firmaks.”

Kui tavaliselt on ettevõtluse-
ga alustajatel esmalt olemas 
äriidee, siis mina lähtusin 
soovist olla ettevõtja. Mõist-
sin, et tahan teha tööd ise-
endale ja olla oma aja pere-
mees. Kuna olin üle kümne 
aasta töötanud Regios, oli 
mul piisavalt kogemusi ja 
teadmisi mobiilpositsionee-
rimisest.

Ettevõtte algusjärgus toi-
misin sisetunde järgi ja läh-
tusin toodete planeerimisel 
põhimõttest, et pakkuda 
tuleb seda, mis pakuks huvi 
iseendale ning oleks samal 
ajal atraktiivne ka tulevas-
tele klientidele. Nii valmis 
maailmas ainulaadne senini 
edukalt toimiv tarkvarala-
hendus.

Äriplaani koostamisel 
pean keerukaimaks prog-
noosimist – kiiresti muutu-
vas ettevõtluskeskkonnas 
on raske ette näha rohkem 
kui üks aasta.  Minu ette-
võtte toodete puhul pole või-
malik kasutada ka teiste ko-
gemusi, mistõttu arvan, et 
vettpidavate plaanide tege-
miseks on vaja toote müüki  
prooviturul katsetada.

Tartu Ärinõuandla kaasabil 
olen oma ettevõtte arendami-
seks kasutanud Ettevõtlu-
se Arendamise Sihtasutuse 
eksporditoetuse programmi 
ning saanud tuge ka KredE-
xi garantiiga stardilaenust. 
Euroopa Liidu toetused aita-
vad ettevõtluse arengule igati 
kaasa, kuid kahjuks venitab 
protsessi pikk otsustamispe-
riood. Seetõttu võib euroabi 
saamist lugeda pigem lisa-
boonuseks uute tegevuste 
väljatöötamisel.

Praegu ettevõtlusega 
alustajad peaksid eelkõige 
mõtlema lokaalselt. Palju-
de ettevõtmiste edu pant 
on paikkondlikkus, kuna 
enamik inimesi soovib oma 
igapäevaseid vajadusi ra-
huldada kodukoha lähedal. 
Kindlasti on olemas tooteid 
ja teenuseid, mis loovad 
maksimaalse lisaväärtuse 
just Sinu kodukohas. 

Kasuta neid nutikalt!
www.nutiteq.ee

www.teaduspark.ee

Targad tooted teevad 
elu lihtsamaks

Teaduspark – targa ettevõtluse arendaja
Toomas Noorem 
SA Tartu Teaduspark tegevdirektor

Tartu Teaduspark on ette-
võtjate toetamiseks loodud 
organisatsioon, mis pakub 
lisaks soodsatele kontori- ja 
laboripindadele ka mitmesu-
guseid tugiteenuseid. Oleme 
suunatud nii alustavate kui 
tegutsevate ettevõtjate toe-
tamisele. Meie visiooniks on 
olla regiooni ettevõtluse ja in-
novatsiooni arengumootor ja 
rahvusvaheline kasvukeskus 
tehnoloogiafirmadele. 

Tegutsevatele ettevõtetele 
ja teadus-arendusasutus-
tele pakume tuge koostöö-
partnerite leidmisel äriks 
ja tehnoloogia-arenduseks. 
Korraldame pidevalt ka ette-
võtlusteemalisi seminare ja 

koolitusi, mille käigus tut-
vustame sihtturgude võima-
lusi, tootearenduse tööva-
hendeid, turundustegevuse 
võimalusi jpm.

Teaduspargis tegutseb 60 
info-, bio-, energia- ja mater-
jalitehnoloogia, aga samuti 
elektroonika ja aparaadiehi-
tuse ning teiste valdkondade 
ettevõtet.

Tartu Teaduspargi asu-
tajateks on Tartu linn, üli-
koolid ja riik – mis näitab, 
et meie pakutavat peetakse 
tähtsaks nii kohalikul kui 
riiklikul tasandil. Teeme 
kõik endast oleneva, et ka 
ettevõtjad näeksid ja kogek-
sid käegakatsutavat kasu 
Tartu Teaduspargi olemas-
olust ning pöörduksid alati 
julgelt meie poole.

Sinu ettevõtlus-
tugi Euroopas
Henri Hanson
Tartu Teaduspargi projektijuht

Teaduspark kasutab piirkon-
na ettevõtjate toetamiseks 
paljude välispartnerite tuge 
ja kontakte. Väärt tööriis-
taks on Euroopa Komisjoni 
poolt 2008. aastal ellukutsu-
tud rahvusvaheline võrgustik 
Enterprise Europe Network. 
Võrgustik ühendab ligikaudu 
600 ettevõtlust toetavat orga-
nisatsiooni 40 riigis.

Teaduspargis pakutak-
se ettevõtjaile ning tea-
dus- ja arendusastutus-
tele järgmisi teenuseid: 
- partnerotsing nii teh-
noloogiaarenduseks kui 
ka äriliseks koostööks;  
- seminaride, koolituste 
ja kontaktürituste korral-
damine (toetusmeetmed, 
äridelegatsioonid, jpm.);  
- nõuanded intellektuaal-
omandi kaitse, standardite ja 
Euroopa Liidu seadusandlu-
se teemadel.

Üha rohkem teaduspargi 
kliente on võrgustikuga seo-
tud ja pakutud võimaluste-
ga väga rahul. Täppisoptika 
valdkonnas tegutseva VTT 
Optika tegevjuht Nikolay 
Voznesenskiy: ”Pöördusime 
Tartu Teaduspargi poole ühe 
oma toote täiustamise küsi-
mustega ja leidsime kiiresti 
koostööpartneri Saksamaalt. 
Loomulikult on tänapäeval 
võimalik otse koostööpartne-
reid otsida, kuid alati tasub 
proovida ka teisi kanaleid.”

Tartu Teaduspark on aktiiv-
ne erinevates rahvusvahelistes 
projektides kaasalöömisel. In-
terreg IVC projektis ICHNOS 
PLUS valmistatakse osalevates 
regioonides ette ühtse kontakt-
punkti rajamist ettevõtjatele. 
Eesmärgiks on lihtsustada 
ettevõtja asjaajamist avaliku 
sektoriga. Loe meie kodulehelt 
www.teaduspark.ee/et/pro-
jektid

Tiit Urva
Tartu Teaduspargi projektijuht

Tartu Teaduspark on koht, 
kus toetatakse alustavaid 
ettevõtjaid. Meie eesmärgiks 
on aidata ettevõtjal tekki-
nud heade ideede hulgast 
parimad välja sõeluda, neid 
lihvida, arendada ja ellu viia. 
Püüame luua ettevõtjale tur-
valist keskkonda, maandada 
alustamisel tekkivaid ebaõn-
nestumise riske, kiirendada 
kasvu ning arendada toot-
likkust ja uuenduslikkust. 
Soovime, et Teaduspargi in-
kubaatorist lahkuksid elu-
jõulised ja edukad ettevõt-
ted.

Keda me ootame?
Meie juurde on oodatud 

kõik põnevate mõtetega juba 
tegevust alustanud või alles 
oma ettevõtte loomisega te-
gelevad ettevõtjad. Et mõt-
test hea tulemuseni jõuda, 
uurime koos uute ideede 
perspektiive ja potentsiaa-
li, vajadusel aitame äriidee 
sõnastada ja kirja panna. 
Seejärel teeme sellele ühi-
selt põhjaliku analüüsi, mis 
aitab ettevõtja edasiste te-
gevuste jaoks konkreetset 
tegevuskava ehk äriplaani 
koostada. 

Kui ideed on paberil ja 
äriplaan vormistatud, tekib 
alustaval ettevõtjal tõenäoli-
selt juba vajadus tööruumide 
järele. Inkubatsioonikesku-
se kaasaegselt ja mugavalt 
sisus tatud büroo- ja semina-
riruumides on loodud kõik 
võimalused tulemuslikuks 
töötamiseks. 

Planeeritud tegevusi ellu 
viies tekib värskel ettevõtjal 
kiiresti terve hulk uusi kü-
simusi ja probleeme. Kust 
saada just minu ettevõttele 
sobivaid toetusi? Kuidas lei-
da head raamatupidajat või 
pädevat juriidilist nõustajat? 
Aga turu-uuringud? Partne-
rite otsing? Kliendid? Too-
dete arendus ja uute ideede 

katsetamine? Tekib vajadus 
erinevate koolituste ja eri-
alaste konsultatsioonide jä-
rele. 

Mida me pakume?
Tartu Teaduspargi 

Inkubat sioonikeskuses pa-
kutakse juhtimis-, ettevõt-
lus- ning tehnilist tuge kõi-
kides sellistes küsimustes. 
Meie spetsialistid aitavad 
vajalikke taotlusi vormistada 
või konkreetset eksperti lei-
da. Teaduspargi laialdase ja 
hästitoimiva rahvusvahelise 
koostöövõrgustiku baasil on 
inkubatsioonikeskusel sõl-
mitud mitmeid koostöökok-
kuleppeid väga erinevate 
valdkondade spetsialistidega 

nii Eestis kui välisriikides.
Teaduspargis toimuvad pi-

devalt erinevad koolitused ja 
infoseminarid, mille teemad 
varieeruvad vastavalt ette-
võtete vajadustele alustava 
ettevõtja baaskoolitusest 
tootearenduse ja standar-
diseerimiseni. Teaduspark 
aitab firmadel leida koos-
tööpartnereid, organiseerib 
kontaktüritusi ja innovat-
sioonireise sihtturgudele.

Tartu Teaduspargi Inku-
batsioonikeskus on loodud 
alustavate ettevõtete edule 
mõeldes. Anname oma pa-
rima, et aidata kaasa uute 
ettevõtete tekkimisele ja pü-
simajäämisele. 

Olete oodatud!

Inkubatsioon – turvaline algus

SA Tartu Teaduspark

Riia 181A
TARTU 51014

info@teaduspark.ee
www.teaduspark.ee

Jaak Laineste tutvumas uusimate nutitelefonide võimalustega.



Möödunud sajandi üheksa-
kümnendateni oli Tartu siin-
se Raadi sõjaväelennuvälja 
tõttu suletud linn, kuhu 
välisturiste ei lubatud. Pä-
rast Eesti taasiseseisvumist 
hakkasid turistid Tartut 
avastama ning asutati ka 
Tartu Turismiinfokeskus. 

Tänaseks on kolitud Tar-
tu raekotta ning Tartu Tu-
rismiinfokeskus on osa 
Sihtasutusest Tartumaa 
Turism. Turismiinfokeskus 
haldab ja vahendab turis-
miinfot Tartu linna ja maa-
konna kohta ning koostab 
infomaterjale nii huviväär-
suste kui pakutavate tee-
nuste kohta.

Koostöös Tartu linnaga 
ning EASi finantstoel muu-
detakse turismiinfokeskus 
eelseisva talve jooksul kü-
lastuskeskuseks. Ruumid 
saavad uue näo ning eritel-
limusel valmistatud sisus-

tuse. Raekojas asuv külas-
tuskeskus hakkab suvisel 
kõrghooajal olema avatud 
vähemalt üheksa tundi päe-
vas ning jagama turismiin-
fot kogu Eesti kohta. 

Siia tuleb väike paki-
hoid, lehelugemisnurk 
ja kohviautomaat ning 
külas tajatel on võimalus 
osta pileteid üritustele.

2010. aasta kevadeks pai-
galdatakse sama projekti 
raames Tartu lennujaama, 
raudteejaama, bussijaama 
ja vanalinna ka interneti-
kioskid, kust iga huviline 
saab ööpäevaringselt ise tu-
rismiinfot otsida. 

Ajalehe väljaandmist toetavad Tartu Maavalitsus ja Tartumaa Arendusselts

Tartumaa Sõnumid november 20094

Angela Järg
Tartu Konverentsibüroo tegevjuht 

Konverentsiturismi aren-
damine Tartus kuulub SA 
Tartumaa Turismi tegevus-
valdkondade hulka. Tartu 
Konverentsibüroo on SA 
Tartumaa Turismi poolt re-
gistreeritud kaubamärk. 
Konverentsibüroo eesmär-
gid ja põhitegevus on suu-
natud Tartu kui konve-
rentsilinna tutvustamisele 
ja arendamisele. Büroo ei 
korralda konverentse, vaid 
nõustab ja abistab kon-
verentside korraldajaid ja 
tellijaid. Koostööd tehakse 
erinevate organisatsioonide, 
assotsiatsioonide ja eriala-
liitudega, et tuua rahvusva-
helisi konverentse Tartusse. 
2008. aastal sai Tartu lin-
nast Eesti Konverentsibü-
roo liige. 

Kuna Tartu on kõrge tea-
duspotentsiaaliga ülikoo-
lilinn, siis konverentsitu-
rismi arendamisel tehakse 
tihedalt koostööd ülikooli-

dega. Näiteks 2009. aasta 
sügisel alustasime Tartu 
Konverentsisaadiku prog-
rammiga. Eesmärgiks on 
läbi konverentsisaadiku 
programmi Tartus toimu-
vate rahvusvaheliste kon-
verentside arvu suuren-
damine rahvusvahelistes 
koostööprojektides osale-
vate teadlaste kaudu. Mu-
jal maailmas on see väga 
populaarne programm, mis 
Eesti linnadest esimesena 
Tartus algatati.

Tartul on olemas kõik eel-
dused kujuneda oluliseks 
konverentsiturismi sihtko-
haks, sest linn areneb aktiiv-
selt ja juurde tekib mitmeid 
uusi tooteid ja teenuseid, 
mis on otseselt või kaud-
selt konverentsiturismiga 
seotud. Tartu Konverentsi-
büroo poole võite pöörduda 
kõigis konverentsiturismi 
küsimus tes, jagada oma 
mõtteid ning teha ettepane-
kuid seoses konverentsitu-
rismi arendamisega Tartus 
ja Tartumaal.

Tartumaa Turism 10!
Kaja Allilender
SA Tartumaa Turism juhataja

SA Tartumaa Turism töötab 
selle nimel, et tuua Tartu 
linna ja maakonda rohkem 
külastajaid. 

Sihtasutuse Tartumaa Tu-
rism asutasid juulis 1999 
Tartu Linnavalitsus ja Tartu-
maa Omavalitsuste Liit, see-
ga on meil tänaseks täitunud 
kümme tegevusaastat.

Põhikirja järgi on sihtasu-
tuse ülesanne Tartu linna ja 
maakonna turismialane tu-
rundamine, turismitoodete 
väljatöötamine, turismiinfo 
kogumine ja levitamine ning 
turismiteenuseid pakkuvate 
firmade aktiveerimine. 

Tartumaa Turismi esimes-
te aastate märkimisväärseim 
ettevõtmine oli Jänese mat-
karaja ehitus. Lisaks alustati 
toona ka Emajõe arengukori-
dori planeerimist. Tänaseks 
on Emajõe arendus üle antud 
Sihtasutusele Emajõe Jõe-
riik. 

Olen Sihtasutuses Tartu-
maa Turism tänaseks tööta-
nud üle kuue aasta. Varem 
looduskaitse valdkonnas 
tegutsenuna oli mulle süda-
melähedane linnutee projekt. 
Koostöös Tähtvere vallaga 
ehitasime Ilmatsalu – Käreve-
re Linnutee. See matkarada 
on loodussõprade seas hästi 
tuntud kui väga hea Sise- 
Eesti linnuvaatluspaik, kus 
rände ajal võib näha tuhan-
deid veelinde. 

Viimastel aastatel on Tartu-
maa Turism osalenud enam 
kui kahekümnes rahvusva-
helises ning kohalikus projek-
tis. 2008.a. paigaldasime Tar-
tumaale 29 suurt väli kaarti, 
kultuuriprojektides osale-
mise tulemusena toetasime 
Varnja palvela ikonostaasi 
taastamist. Mitu aastat olime 
partner seitset Läänemererii-
ki hõlmavas projektis „Euroo-
pa Tellisgootika Tee”.

Suur osa meie tegevustest 
ongi seotud Tartu linna ja 
maakonna turundamisega. 
Aastate jooksul oleme välja 
andnud kümneid erinevaid 

infokandjaid, viinud läbi tu-
runduskampaaniaid ning 
tutvustusreise rahvusvahe-
listele reisikorraldajatele ja 
ajakirjanikele. 

Kuna eelarve seab omad 
piirid, oleme oma turundus-
tegevuse suunanud enne-
kõike lähinaabritele: priori-
teetsed sihtturud on Soome, 
Venemaa, Läti ning Saksa-
maa, 2009. aastal lisandus 
Rootsi ning juba neljandat 
aastat korraldame madalhoo-
aja kampaaniat  Peterburis. 

Koos EASiga oleme Soo-
mes läbi viinud suve- ja ma-
dalhooaja tutvustamiseks 
kaks turunduskampaaniat  
aastas. Nii liikus tänavu ke-
vadel Helsingi tänavatel 70 
bussi ja trammi, mida ehtisid 
Tartut ning Tartumaad tut-
vustavad reklaamid. 

Et üha olulisemaks info 
otsimise allikaks on muutu-
nud internet,  avasime 2006.  
aasta jaanuaris turismipor-
taali www.visittartu.com, 
kust on võimalik leida Tartu 
linna ja maakonna turismi-
infot seitsmes keeles, lisaks 
piirkonna lühitutvustused 
veel mitmes keeles. 

Sihtasutuse Tartumaa Tu-

rism hallata on Tartu Kon-
verentsibüroo, mille eesmärk 
on tõsta Tartu rahvusvahe-
list tuntust konverentsitu-
rismi sihtkohana. Tartul on 
oma erinevate kõrgkoolide 
ja rahvusvaheliselt tunnus-
tatud teadus- ja meditsiini-
asutustega selleks väga tugev 
potentsiaal. Tartu märkimi-
ne maailmakaardile läbi re-
gulaarlennuliinide Riiga ja 
Stockholmi on avardanud 
võimalusi konverentsiturismi 
arenguks veelgi. 

Sihtasutus korraldab 
ka Tartu raekojas  asuva  
Tartu Turismiinfokeskuse 
tööd, millest linna investee-
ringute toel on saanud üks 
ilusamaid ja avaramaid turis-
miinfokeskusi Eestis. 

Tartumaa Turismi üheks 
töövaldkonnaks on samuti 
koostöö piirkonna erinevate 
arendusorganisatsioonide ja 
turismiettevõtjatega. Osale-
me regiooni strateegiate ja 
arengukavade väljatöötami-
sel, korraldame koolitusreise, 
infopäevi, seminare ja ümar-
laudasid. Kord kvartalis an-
name välja e-uudiskirja „Tar-

tumaa Turismi Teataja”, kust 
võib lugeda linna ja maakon-
na uutest turismitoodetest, 
-teenustest ja -arengutest. 

„Tartu on unenägu”, kirju-
tavad noored tartlased.

Mart Siilivask ja Tõnis Kim-
mel kirjutavad nii ka oma 
uhiuues Tartu „ Jalutaja tee-
juhis”. „Tartul, sel unenäoli-
sel linnal on palju nägusid, 
mis eksisteerivad samaaeg-
selt, teineteisest sõltumatult. 

Akadeemiline Tartu, range 
ja klassitsistlik, pisut pro-
vintslik Tartu, mis õhtuti bo-
heemlikuks ja ülevoolavaks 
muutub. Kuid võib juhtuda, 
et juba esimesest kokkupuu-
test näeme hoopis midagi 
muud.” 

Toredaid avastamisretki ja 
äratundmisrõõmu kõigile!

SA Tartumaa Turism 2009 arvudes

•  Osaletud 9 turismimessil, millest 7 rahvusvahelised 
•  Osaletud 8 reklaamikampaanias
•  Korraldatud tutvustusreisid 240 rahvusvahelisele ajakirjani-

kule ja reisikorraldajale
•  Koostatud ja välja antud 12 erinevat trükist, osa neist kuni 

kuues keeles
•  Osaletud ettekandega 6 rahvusvahelisel seminaril 
•  Viidud läbi 3 koolitust ja infopäeva
•  Ostetud reklaamide ja reklaamartiklite arv üle 40 
•  Teostatud www.visittartu.com rootsi- ja lätikeelne versioon
•  Tartu Turismiinfokeskuses teenindatud enam kui 17 000 

klienti
•  Käivitatud Eestis konverentsisaadiku programm
•  Projektide abil on saadud lisaks finantse 2,2 miljonit krooni
• Sihtasutuses Tartumaa Turism on 5,2 ametikohta 

Tuglase Selts on oma tegevuse algusest  
peale teinud tihedat koostööd  tartlastega

SA Tartumaa Turism on olnud meie hea ja  usaldusväärne 
koostööpartner juba mitmeid aastaid ja see edukas  koos-
töö meelitas meid valima Tartut 2007. aasta Mardilaada 
teemaks. Koostöö Tartu partneritega läks hästi ja tol Mardi-
laadal   purustasime  mitmeid osavõtu- ja müügirekordeid. 

Tuglase Seltsi koostöö Tartumaa Turismiga on  olnud tihe 
ka viimastel aastatel – oleme avaldanud oma lehes  siht-
asutuse reklaame ning saame Tartumaa Turismi kaudu 
pidevalt head ja  usaldusväärset infot Tartu linna ja kogu 
Tartumaa kohta.
 
Tapio Mäkeläinen, 
Tuglase Seltsi kultuurisekretär Soomes

SA Tartumaa Turism

Raekoja plats 9
51004 TARTU

7400 782, 7441 464
info@visittartu.com
www.visittartu.com

Tartu Turismiinfokeskus

Raekoda
50089 TARTU
tel 744 2111
info@visittartu.com
www.visittartu.com

Tartu Konverentsibüroo 

Raekoja plats 9, 51004 TARTU
tel 744 1464
angela.jarg@visittartu.com
www.visittartu.com/conference

Tartu saab külastuskeskuse

Tartu Konverentsibüroo 

Sihtasutus TT arendus- ja turundustiimis on Silvia Varik (vasakult), Angela Järg, Kairi Ustav ja Kaja 
Allilender.

Tartu Turismiinfokeskuses aitavad teid Sille Siniavski ja Kätlin Pärl


