
ETTEVÕTLUSNÄDALA KAVA 3.10-6.10.2022 
Teenusmajanduse instituut 

Kuupäev  Kellaaeg Koht  Üritus Tutvustus 

3. oktoober  
 

Kell 12.30-15.30 Ruum G115, Mõdriku Start-up mõtteviisi töötuba 
 
 
 

Tänases ärimaailmas navigeerimine on 
väljakutseterohke. Start-up ettevõtted 
toetuvad innovatsioonile, paindlikkusele ja 
koostööle, mis võimaldab neil turu ja klientide 
vajadustega kiirelt kohaneda. Start-up 
ettevõte julgus mõelda teisiti uute loovate 
lahenduste leidmisel on inspireeriv. Kuidas 
leida uusi ideid pidevalt muutuvas keskkonnas 
ja mida on meil õppida idufirmadelt? 
 
Projekti InventHEI raames viib start-up 
mõtteviisi töötuba läbi ringmajanduse ekspert 
ja Garage48 mentor Mayri Tiido.  
 
Töötoas osalemiseks on vajalik eelnev 
registreerumine:  
mariliis.rego@tktk.ee 
 

3. oktoober  Kell 17.00-20.00 Kokkuleppel, Mõdriku või veeb Tasuta nõustamine  
 
 

Tasuta nõustamise teemadeks ettevõtlus ja 
äriplaan.  
 
Vajalik eelnev registreerumine  
Eva Vahtramäe 
eva.vahtramae@tktk.ee 
 

4. oktoober Kell 12.30-15.45 Ruum G115, Mõdriku Praktiline ettevõtlus, ettevõtlusest 
praktikasse 
 
 
 

Eduka ettevõtmise ehitamine on väljakutse. 
Uue idee arendamine nõuab usku ja tohutult 
töötunde. Milline, aga on ettevõtlike inimeste 
mõtteviis? Oma inspireerivaid lugusid ja 
kasulikke õppetunde jagavad:  
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- Ave Pajo-Vassiljev, Gelato jäätise 
maaletooja ja Minu Gelato looja; 

- Siiri Kohver, spordi- ja tervisedenduse 
nõunik Rakvere vallast; 

- Liivika Toming, Paasvere Mõis OÜ ja 
- Jaanus Lekk, Videolabor OÜ 

Oled oodatud kuulama ja kaasa rääkima! 
 
Vajalik eelnev registreerumine 
Eva Vahtramäe 
eva.vahtramae@tktk.ee 
 

5. oktoober  Kell 8.30-11.00 Veeb Tasuta nõustamine  
 
 
 

Tasuta nõustamise teemadeks ettevõtlus, 
ettevõtte asutamine ja juriidika. 
 
Vajalik eelnev registreerumine:  
Diana Tandru 
diana.tandru@tktk.ee  
 

5. oktoober  Kell 10.15-14.00 Ruum G115, Mõdriku Töötervishoiu korraldus ettevõttes – kas 
kulu või investeering?  
 

Üle-eestilisel ettevõtlusnädal on TTK 
teenusmajanduse instituudis Mõdrikul 
TÖÖKESKKONNA KOLMAPÄEV! 
  
Avatud loenguga esineb pikaaegse 
meditsiinilise töötervishoiuteenuse osutamise 
kogemusega töötervishoiuarst Annika 
Küüdorf.  
 
Loengus käsitletakse töötervishoiuteenuse 
korraldust ettevõttes, eesmärki ja sisu ning 
praktikas sagedamini esinevate töökeskkonna 
riskidest põhjustatud terviseprobleemide 
ennetusvõimalusi.   
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5. oktoober Kell 14.15-15.45 Ruum G115, Mõdriku + veeb Kaubamärgi kaitsmine – kellele ja kuidas? Uue toote või teenusega turule tulles tuleks 
mõelda ka kaubamärgi valimisele ja 
kaitsmisele. Hästi toimiv kaubamärk aitab 
eristuda konkurentidest ja saavutada 
positiivset mainet tarbijate seas. Iga tähis, aga 
ei pruugi sobida kaubamärgiks, mistõttu võib 
nende registreerimine osutuda keeruliseks.  
 
Seminaril räägime, miks on kaubamärgi 
kaitsmine oluline; milline on hea kaubamärk; 
mida peaks teadma enne taotluse esitamist 
ning kuidas saada oma kaubamärgile kaitset 
Eestis ja välisriikides. 

Esinejad Mari-Epp Tirkkonen ja  Ekke-Kristian 
Erilaid, Patendiameti kaubamärgiosakonna 
vanemeksperdid  
 
Seminar toimub Teamsi vahendusel, link 
saadetakse osalejatale vahetult enne seminari 
toimumist.  
 
Seminaril osalemiseks registreeru 
mariliis.rego@tktk.ee 
 

6. oktoober  Kell 8.30-10.00 Ruum G115, Mõdriku + veeb 
https://zoom.us/j/99591112490 

Kohustused, vastutus ja enamlevinud 
probleemid tarbijakaitses 
 
 
 

Tee tarku otsuseid! Avatud loengus 
käsitletakse olulisemaid tarbijakaitsega 
seonduvaid teemasid, mis on olulised nii 
tarbija kui kaupleja seisukohalt. Muu hulgas 
otsime vastuseid küsimustele - millised on 
kaupleja ja tarbija õigused ja kohutused ning 
millised on enamlevinud probleemid 
tarbijakaitses?   
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Tarbikaitsega seonduvast annab ülevaate:  
Kristina Vaksmaa-Tammaru,  
tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna 
juhataja  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist 
(TTJA) 
 

6. oktoober  Kell 10.15-11.45 Ruum G115, Mõdriku + veeb 
 https://zoom.us/j/91654280262 

Konkurentsialased rikkumised 
 
 

Energiaturg, digitaalsed turud, 
hinnakujundus... Konkurentisalaseid rikkumisi 
käsitlevas avatud loengus saame ülevaate 
milline on konkurentsiolukord erinevates 
sektorites ja millised on enamlevinud 
konkurentsiprobleemid.  
 
Konkurentsialastest teemadest annab avatud 
loengul ülevaate Katrin Tasa, 
Konkurentsiameti järelevalveosakonna 
juhataja asetäitja.  
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