Põllumajanduse Äriplaan 2022
25.11.2021
V SPA HOTEL konverentsikeskus
Üks paremaid võimalusi järgmise aasta põllumajandussektori majandusprognooside kuulamiseks
on Äripäeva teemaveebi põllumajandus.ee korraldatud konverents „Põllumajanduse Äriplaan
2022“.

Konverentsil võtavad sõna sektori arvamusliidrid, kes räägivad oma nägemusest sektori tulevikust, peamistest murekohtadest ning oma
ettevõtte põhjal järgmise aasta plaanidest.
Konverentsile on oodatud osalema põllumajandusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad. Põllu- ja
maamajanduse erialaliitude ja seltside liikmed, põllumajandusmasinate ja -seadmete müüjad jt huvitatud osapooled.
Miks osaleda konverentsil „Põllumajanduse Äriplaan 2022“?
Saad teada, millised plaanid on sektorile paika pannud riik;
Saad teada, mida ootavad järgmiselt aastalt sektori ettevõtjad;
Pank annab omapoolse nägemuse majanduse väljavaatele ning tutvustab põllumajandussektori finantseerimise põhimõtteid;
Näed, kes on Eesti parimad põllumajandusettevõtted – selgub Äripäeva Põllumajandustootjate TOP.
Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja
sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.
Lisainfo programmijuhilt: Sigrid Sõrmus, tel 5551 4990, sigrid.sormus@aripaev.ee

PROGRAMM
25.11.2021
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:05

Konverentsi sissejuhatus
Mihkel Hang Linas Agro OÜ tegevjuht, moderaator

10:05 - 10:15

Maaeluminister Urmas Kruuse videotervitus

10:15 - 10:45

Põllumajanduse ja maaelu arengusuunad aastal 2022
Marko Gorban põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Äripäeva Põllumajandustootjate TOPi autasustamine

10:45 - 11:00

Äripäeva Põllumajandustootjate TOPi autasustamine
Ilja Fenenko KPMG Baltics OÜ auditi projektijuht

11:00 - 11:30

Panga finantseerimispõhimõtted põllumajandussektoris ning
majandusprognoos aastaks 2022
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist

11:30 - 12:00

Põllumehe ja panga koostöö muutuvas maailmas
Ingo Põder Bigbank Grupi ettevõtete panganduse valdkonna juht ja harrastusmesinik

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Aianduse arengusuunad aastal 2022
Mihkel Saar Mihkel Saar Puukool OÜ juht

13:30 - 14:00

Kartulikasvatuse arengusuunad aastal 2022
Kalle Hamburg Kalle Hamburgi Talu, Talukartul TÜH juhatuse liige

14:00 - 14:45

Vestlusring: Teraviljakäitluse osatähtsus viljakasvatuses –
millele tähelepanu pöörata?
Urmas Nigula Agroekspert OÜ

Ivo Sinivee Agroekspert OÜ

Lisanduvad Eesti teraviljakasvatajad.

14:45 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

Ühistuline tegevus kalanduses ning millist kasu saavad
loomakasvatajad läbi vesiviljelussektori?

Toomas Kevvai Paldiski Kalajahutehase tegevjuht
15:30 - 16:00

Lihaveisekasvatuse arengusuunad aastal 2022
Airi Külvet MTÜ Liivimaa Lihaveise juhatuse liige

16:00 - 16:30

Piimakarjakasvatuse arengusuunad aastal 2022
Meelis Mõttus Metsavenna talu peremees

16:30 - 17:00

Seakasvatuse arengusuunad aastal 2022
Anu Hellenurme Eesti Tõusigade Aretusühistu juht, Anu Ait OÜ juht

17:00 - 17:10

Päeva kokkuvõte
Andres Vaan Topi Mõis OÜ juht ja Aasta põllumees 2021

17:10 - 17:15

Konverentsi lõpetamine
Mihkel Hang Linas Agro OÜ tegevjuht, moderaator

TOETAJAD

Kuldtoetajad

Hõbetoetajad

Koostööpartnerid ja toetajad

LISAINFO
Osalemise tingimused
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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?
- Immuniseerimist või läbipõdemist tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.

- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

