
  

Koolitus:  

Liikluse planeerimine ja juhtimine 

Toimub: Raekoja plats 10, III korus, ZAAL 

Info ja kontakt: 

peep.margus@raad.tartu.ee 

Tel.: 736 1158 

www.tartu.ee 

Loengud toimuvad ja lektoriteks on:  
 

29.veebruar Dago Antov Heiki Kalberg 

14.märts Heikki Kalle Mari Jüssi 

28.märts Merit Karise Madis Org 

11.aprill Seminar ettevõtjalt ettevõtjale 

25.aprill Heikki Kalle Merit Karise 

9.mai Mari Jüssi Ilmar Part 

23.mai Dago Antov Heiki Kalberg 

6.juuni Marek Muiste Merit Karise 

20. juuni* Camille Delepierre Clemens Kaufmann 

 
*20. juuni loeng toimub Inglise keeles ja kohapeal toimub 
sünkroontõlge Eesti keelde. 

Tartu Linnavalitsus viib läbi koolituse liikluse 

planeerimise ja juhtimise teemadel. Peamiselt oma 

valdkonna praktikutele suunatud loengud käsitlevad 

kaasaegset liikluse korraldamist, efektiivset 

ühistranspordi korraldamist, säästlikku kütuste 

kasutamist transpordis ja efektiivset suhtlemist 

planeerimise, projekteerimise ja rakendamise protsessis.  

 

Loengud algavad 29. veebruaril ning toimuvad kaks korda 

kuus, kokku üheksal päeval, mis omakorda on jagatud 

erinevate esinejate vahel. 11. aprillil toimub 

spetsiaalselt ettevõtjatele suunatud seminar. Koolitusi 

toetab e-õppekeskkond ning loengud salvestatakse.  

Välisesinejate puhul toimub sünkroontõlge. Programmi 

lõpus antakse välja kogumik koolituse materjalidega. 

Koolitus on tasuta, vajalik on eelregistreerimine e-posti 

aadressil peep.margus@raad.tartu.ee. Koolituse 

läbiviimist toetab Euroopa Liit. 

MoMaBIZ lühidalt 
Tartu  linn  osaleb  Euroopa  Liidu  poolt 

finantseeritavas rahvusvahelises projektis MoMa.Biz   

- Liikuvuskorraldus äri- ja tootmisaladel. Projekti     

üldeesmärgiks     on    optimeerida    tööstusalade 

transpordikasutust,    vähendada   liiklusega   

kaasnevat   reostust   ning suurendada  kergliikluse  

ja  ühistranspordi  kasutamist.  Tartu linnas on 

projekti uurimisobjektiks Ropka tööstusrajoon. 

MoMaBIZ briefly 

City of Tartu is participating in international 

cooperation project supported  by European Union 

that deals with the mobility problems of industrial 

zones. Industrial areas are often difficult to reach, 

frequently located on vacant land on the periphery 

of medium-sized cities and so the car becomes the 

only means by which workers can reach them. The 

Mobility Management for Business and Industrial 

Zones (MoMa.BIZ) project aims to alleviate this 

problem and reduce substantially car use through 

the implementation and promotion of sustainable 

mobility. 
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Tartu linnainsener Mati Raamat: “Tere tulemast 

koolitusele! 

“ 

 

Koolituse läbiviimist toetab e-õppe keskkond, kuhu lisatakse 

loengute materjalid, salvestused ja lisainfo. Portaal ja selles  

olevad materjalid on vabalt kättesaadavad aadressil 

http://momabiz.engim.it/. Ainsaks eelduseks on portaali 

kasutajaks registreerumine. Registreerida saab ennast e-

posti aadressil peep.margus@raad.tartu.ee märgusõnaga e-

õpe. Registreerumiseks tuleb esitada järgmised andmed: 

 Ees- ja perekonnanimi, 

 Elukutse, 

 Elukohajärgne linn (ja riik kui elukoht ei asu 

Eestis), 

 e-posti aadress. 

 

Tartu Linnavalitsus jätab endale õiguse portaali 

kasutustingimusi muuta, juhul kui seda teevad teised 

osapooled või kui toimub portaali kasutamine mitte selleks 

ettenähtud viisil. Tartu Linnavalitsus jälgib isikuandmete 

kaitse reegleid ja head tava ning garanteerib andmete 

kasutamise üksnes isiku poolt aktsepteeritud viisil. 

 

http://momabiz.engim.it/

