Nimi
Sünniaeg
Hariduskäik
1961.a.
1964.a.
1980. a
1985.a

Vladimir Vaingort
10.11.1938
Ehitusinseneride Instituut, insener
Leningradi Riiklik Ülikool, majandus
majandusteaduste kandidaat
majandusdoktor
(Ökonoomika
ja
teadusnõukogu, Moskva)

ehituse

instituudi

Täiendkoolitus
Töökogemused
1961 – 1974
1974 – 1978
1978 – 1999
1994 – …k.a.
Ettevõtluskogemus
1978–1987
1987–1991
1991–1993
1992–1994
1992– k.a.
1991 – k.a.
1992–1998
1991–1996
1991–1996
1999 – k.a.
2000– k.a.
2000 – k.a.
Valdkondlik kogemus
1975–1990
1980–1986
1992 kuni k.a.

1995–2000
al. 2000 –2008
2000–2006
2007
2007-2009

2007
2008

töötanud Eesti ehitusorganisatsioonides
Eesti Ehitusministeeriumi Ehituse Juhtimiskeskuse direktor
Eesti ehitusministri asetäitja, Eesti Ehituskomitee esimehe
asetäitja, EV Keskkonnaministeeriumi osakonnajuhataja
OÜ Kardis juhatuse liige
ENSV Ehituse ministeeriumi Kolleegiumi liige (ministri ase)
ENSV Riikliku Ehitusekommitee Kolleegiumi liige
EV Majandusministeeriumi Kolleegiumi liige (ministri ase)
AS Fer asutaja ja juhatuse liige
OÜ Kardis asutaja ja juhatuse liige
AS Paekivitoodetetehas nõukogu liige
EVEA PANK Krediidikommitee liige (äriplaanide ekspert)
AS Restor nõukogu liige
AS Elamu Maja nõukogu liige
MTÜ RKK asutaja ja juhatuse liige
OÜ Design Consult asutaja ja juhatuse liige
AS Kolm VS juhatuse liige
TTÜ õppejõud, ehituse ökonoomika
NSVL Gosstroi, Kõrgema juhtivpersonali täiendkoolituse
instituut, loengute tsüklid
OÜ KARDIS teadusjuht ning õppejõud
Eesti-ameerika juhtimisakadeemia, õpejõud
Tallinna Ärikolledži õppejõud
82 ärijuhtimise ning äriplaneerimisteemadel diplomitööde
juhataja (TTÜ ning teised EV riiklikud ning erakõrgkoolid)
Euroülikool, õppejõud (maksuõigus)
Narva
Linnavalitsuse
tellimisel
“Maksumaksjate
õppepäevade” lektor (koostöös Maksu- ja Tolliametiga).
Sihtrühm – Narva ettevõtete juhid. Kokku 3 aasta jooksul 3
loengute sarja vastavalt kavale.
Maardu Linnavalitsuse volikogu saadikutele koolitus
linnamajanduse alal
Sillamäe Linnavalitsuse tellimisel koolitused korteriühistutele
(sihtrühm – KÜ juhatus)
Narva Linnavalitsuse Ettevõtluse osakonna tellimisel
(Ettevõtlusinkubaator) Väikeettevõtjate toetamise meetme
raames loengud (finantsstrateegia, juhtimisarvestus)

oktoober 2009
OÜ Kardis ja MTÜ RKK koolitused:
2008
OÜ Kardis Raamatupidamisarvestuse koolitused, II aste
(edasijõudnutele). Sihtrühm: finantsjuhid, ettevõtete juhid.
Antud koolituse raames loeng “Maksukoormuse planeerimine
– maksuriskide maandamise seaduslikud teed”
2009
Koolituste tsükkel: Kriisiajal majandamisest
2010
Koolituste tsükkel: Säästlik majandamine ja juhtimine
ettevõttes – maksuplaneerimine, erisoodustused ning
maksuriskid
2011
Koolituste tsükkel: korteriühistuse juhtkonna suvekool
Esinemised erialastel
konverentsidel ja seminaridel
Detsember, 2008

November, 2008

Jaanuar, 2009
25.09. 09
15.03.10

Ühiskonna arengu majandus-ja sotsiaalprobleemid „globaalse
küla“ tingimustes” EABA teaduslik-praktiline konverents 2008
(Eesti vene etnoleekses koosluses eksisteerivate müütide ja
reaalsuse võrdlus)
Vene Akadeemiline Selts, rahvusvaheline konverents „Eesti
majanduse arenguteed (analüüs ja prognoos)“ ( Riikliku mõju
iseärasused innovaatikale Eestis)
I Studium, Konverents “Eesti majandusprobleemid”
(maksundusalaste probleemide analüüs)
“Kodurahu” liikumise foorum (Eesti ühiskonnas tolerantsust
tagavad majanduslikud lahendused)
Foorum “Kriisi ajal käitumine”, loeng Vene Kultuuri keskuses
“Delovõje Vedomosti” ajalehe rubriiki “Maksunduse uudised”
kolumnist al 2000

Äriplaanide koostamise
kogemus

Al 1995.a iseseisvalt ning koostöös teiste autoritega on era- ning
riigiettevõtete tellimisel väljatöötanud üle 200 äriplaani, sh
Ukraina Tööstusministeerimumi tellimusel “KRAZ” tehase
rekonstrueerimise
äriplaan,
“Borispol”
lennujaama
rekonstrueerimise ja laiendamise äriplaan; üle 20 äriplaani Eesti
Erastamisagentuurile esitamiseks
1995–2009 oli juhendajaks ning juhtivlektoriks 18 koolitustel
äriplaani koostamisest ja esitamisest, sh EAS-i poolt toetav
koolitus

