8. Autovedajate Aastakonverents
Võimalused ja väljakutsed
30.01.2020
Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn
Maanteeveosektoris on täna kõike muud kui lihtsad ajad. Väljakutseid on ettevõtjatel palju, kuid
millised on võimalused nendega toime tulla? Kui suurt veomahtu on meie autovedajatel 2020. aastal
oodata riigisektori hangetelt ja milliseid vedusid meil üldse kõige enam vajatakse? Kas pikemad
autorongid ja raskemad koormad on lahendus ning milliseid seadusemuudatusi nende teedele toomiseks on tarvis? Milliseid olulisi
maksuküsimusi on vaja vedajatel teada seoses nii kohaliku kui välismaise renditööjõuga? Kuidas läheb piiriülestel vedajatel? Küsimusi on
tänasel päeval palju ning just nendele me seekordsel konverentsil vastuseid leida püüamegi.

PROGRAMM
30.01.2020
9:30 - 10:00

10:00 - 10:05

Registreerimine ja hommikukohv

Moderaatori avasõnad
Märt Treier Moderaator

10:05 - 10:30

Kuidas puisteainete 3-poolne veoseleht mõjutab
ehitushangetel osalejaid?
Aivo Salum Maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhtivinsener

10:30 - 10:55

Ülevaade raskeveokite uuringutest ja nende massi mõju
sildadele
Taivo Kurg Maanteeameti teehoiu arendamise osakonna sillainsener
Tänaseks on Maanteeamet teinud 2 uuringut, millel on omavahel seos raskeveokite ja sildadega: „Sõidukite
masside ja teljekoormuste seire uuring“ 2018.a. ja „Raskeveokite mõju sildadele“ 2018- 2019.a. Saame teada,
milliseid lahendusi uuringu tulemusena saaks rakendada.

10:55 - 11:15

Veokite kohaldamise võimalused turunõuetest lähtuvalt?
Jürgo Vahtra Maanteeameti tehnoosakonna juhataja
Täna on veoki keretüübi muutmine pikk protsess- aga kas ka tulevikus? Mida saaks kõik osapooled koos ära
teha, et leida kiirem lahendus?

Euroopa Liidu uued algatused: Nutikate ja turvaliste parklate

11:15 - 11:35

Euroopa Liidu uued algatused: Nutikate ja turvaliste parklate
projekt
Mari-Liis Sepp Maanteeameti projekteerimisnõuete ja liikluskorralduse arendustalituse
projektijuht
Euroopa Liidu üks eesmärk on luua tihedam turvaliste veoautode parkimisalade võrgustik. Sellest saavad
kasu (veo)autojuhid, transpordiettevõtted, ekspediitorid, logistikud ning kogu ühiskond läbi juhtide, kauba ja
transpordivahendite turvalisuse tõstmise. Lisaks võivad sellised rajatised avaldada märkimisväärselt
positiivset mõju liiklusohutusele hästi puhanud ja stressivabade juhtide näol. Ettekandest kuuleme, milline on
Eesti panus parklaprojektis osalemisel.

11:35 - 12:20

Välismaalase töötasu tulumaksust Eestis
Merje Roomet Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist
Räägime residentsusest, välismaalaste töötasu deklareerimisest Eestis ja tulumaksuga topeltmaksustamise
vältimisest.

12:20 - 13:20

Lõuna

13:20 - 14:05

Kaugsõiduautojuhtide töötasu sotsiaalmaksuga
maksustamine
Irena Lipatova Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist
Millised on võimalikud lahendused tulenevalt õigusaktidest, kuuleme kohapeal.

14:05 - 14:35

Kas biopaanikal on alust?
Martin Õunap Neste äriklientide müügijuht

14:35 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:25

Kogemusettekanne taristuehitaja vaatenurgast
Veikko Vapper YIT Eesti AS INFRA tegevusala juhataja

15:25 - 15:50

Millised on veofirma võimalused edukalt toimetada?
Andrus Laul OÜ Alonewolf juhatuse liige
Eesti kapitalil põhinev transpordiettevõte rajati 2006. aastal. Igapäevane töö on seotud väärtusahela justkui
nähtamatu, aga ühe kõige nõudlikuma osaga – kaupade kiire ja õigeaegse tarnimisega klientidele. Millised
faktorid on aidanud ettevõttel säilitada teenuse väga head kvaliteeti nii pika aja jooksul, kuuleme lähemalt.

15:50 - 16:10

E-veoselehtede kasutamisest teedeehituses
Juhan Ressar Nordecon AS teedeehituse projektijuht

16:10 - 16:50

Vestluspaneel: Võimalused ja väljakutsed
Einar Vallbaum ERAA juhatuse liige
Villem Tori EAL juhatuse liige
Tavo Uuetalu RMK juhatuse liige
Marko Jürimaa Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse erivedude koordinaator

16:50 - 17:00

Moderaatori kokkuvõte ja konverentsi lõpp
Märt Treier Moderaator

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
2- ja enama osaleja registreerimisel küsige hinnasoodustust! saates e-maili: Hedi.Meigas@aripaev.ee
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.

Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

