
Hübriidvormis infopäev Mobiilsuspake� II osa kohta 

MIS TABAS VEDAJAID JA EKSPEDEERIJAID 
PEALE MOBIILSUSPAKETI RAKENDUMIST?

PÄEVAKAVA:
9.30 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv
10.00 – 12.00 Eda Rembel MKM juh�vspetsialist
     1. Sissejuhatus: liikuvuspake� vastuvõtmisest;
     2. Muudatustest seoses vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega (sõiduki tagasipöördumise nõue jm tegevusloaga 
         seotud uued nõuded);
     3. Uued andmed vedajate kohta elektroonilistes registrites;
     4. Väikeste tarbesõidukite hõlmamine tegevusloaga;
     5. Põhjalikumalt kabotaažvedudel ja kombineeritud vedudel keh�ma hakanud lisanõuetest.

12.00 – 13.00 pakume kerge lõuna
13.00 – 15.00 Priit Tuuna MKM peaspetsialist
     1. Sissejuhatus: rahvusvahelise transporditeenuse osutamisel kohalduvad alates 02.02.2022 sõidukijuhi lähetusnõuded
     2. Reguleerimisala ja erandid;
     3. Sõidukijuhi õigused;
     4. Tööandja kohustused;
     5. Dokumentatsioon.

15.00 – 15.15 kohvipaus
15.15 – 16.15 Tarvi Viks ERAA spetsialist
     Prak�line töötuba – sõidukijuh�de lähetamise registreerimine IMI süsteemis

16.15 – 16.30 infopäeva kokkuvõte ja lõpetamine.

Registreerimisel palume märkida:
E�evõ�e nimi ja registrikood
E�evõ�e aadress ja emaili aadress (arve saadame emailile)
Kas soovite osaleda kohapeal või veebis

Palume koheselt teavitada evelin@eraa.ee juhul, kui olete märkinud ennast osalema ERAA-s kohapeal, kuid osalete 
siiski veebis. Veebilingi saadame kõigile osalejatele, kes on õigeaegselt tasunud arve, enne infopäeva algust.
Registreerituks loetakse isikud, kes on arve õigeaegselt tasunud.

Tähelepanu! Esimesed 50 registreerujat saavad osaleda kohapeal ERAA majas. 
NB! Esimestele saabujatele parkimisvõimalus ERAA õues. Parkimisvõimalused on ka hotell ORU ees tasulises parklas 
ja Lauluväljaku ülemise värava parklas.
NB! Palume kaasa võ�a koroonapass või läbipõdemise tõend ning kanda maski kogu infopäeva vältel.

9.märtsil 2022 kell 10.00 - 16.30
ERAA majas Narva mnt 91/1 Tallinnas ja Zoom keskkonnas

Infopäeval vastavad kõige tulisematele küsimustele Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi juh�vspetsialist Eda Rembel ja peaspetsialist Priit Tuuna. Prak�lise 
töötoa IMI süsteemi kasutamise osas viib läbi ERAA spetsialist Tarvi Viks.

Palume registreerida infopäevale hiljemalt 2. märtsiks 2022 e-mailil Evelin Maar 
evelin@eraa.ee, tel 606 2040.

Osalustasu - 75 EUR + km
Osalustasu ERAA ja ELEA liikmele – 25 EUR + km

mailto:evelin@eraa.ee

