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EETEL-i  Tegevusplaan 2014 (projekt) 

Selgitused:  

- EETEL-i tegevusplaan 2014 aluseks on liidu eesmärkide-tegevuste maatriksanalüüs, 
 millesse andsid omapoolse panuse kõik sektsioonid. 
 Tegevusplaanile  andis põhimõttelise heakskiidu juhatuse koosolek 8.10.2013. 

- Liidu esmasteks strateegilisteks prioriteetideks liikmete huvide kaitsel on eesmärgid 1-3. 
-  Tegevused 4-8 on olulised eelkõige kui tugitegevused eesmärkide 1-3 elluviimiseks. 
- Eelarve projekt 2014 põhineb alltoodud tegevusplaanil. 
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Nr. Strateegiline eesmärk 2013-2015 / 
Prioriteetne tegevus 
 

Lisainfo. 

2013 Tulemused/Tegevusplaan 2014 

1.  Seadusloome alal liikmete huvide 
kaitsmine:  

Prioriteet nr.1 . 
 

1.1. Ehitusseadustiku eelnõu menetlemine 
elektriohutust silmas pidades. 

Protsessi periood kuni 2014. 
Tulemus 2013: Ettepanekud eelnõude kohta esitatud koostöös 
Elektriohutusnõukojaga. 
avalikkuse/ otsuselangetajate teadvustamine  
 
Tegevused 2014: tagada elektriohutusnõuete kajastamine eriseadusena 
või Tehnika Ohutuse Seaduses.  
Tegevusloa nõude säilitamine (MTR süsteemi parendamine 
samaaegselt). 
 

1.2. Töö- ja alltöövõtu tüüptingimuste 
kaasajastamine 

Tulemus 2013: ETÜ 2013 valminud, ja kinnitatud MKM poolt 
soovituslikuks kasutuselevõtuks. 
ETÜ-s kajastatud ka all- ja kaastöövõtt ! 
 
2014: tüüptingimuste tegelik kasutuselevõtt liikmete poolt ja 
kasutuselevõtu tugitegevused. 

1.3. Riigihankeseadustiku parendamine – 
hanke aluseks hinna-kvaliteedi suhe. 

Koostöös teiste alaliitudega. 
Tulemus 2013: seadustiku täiendamine võetud Rahandusministeeriumi 
tööplaani 2014 
2014: osalemine RHS parendamisel  ! 
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2. Turu korrastamist ja ausat konkurentsi 
toetav tegevustik, sh koostöö EMTA-ga 
 

Prioriteet nr.2. 

2.1 Kogu EETELi liikmeskonna poolse 
sisendiga  – võlglaste registri pidamine ja 
jagamine. 

Kord kuus meeldetuletussõnum kogu liikmeskonnale. Info jooksev 
värskendamine. 
Tulemus 2013: uuendatud toimiv  register (Hea seis: võlglasi on õnneks 
väga vähe) 
 

2.2. Kohtumine (seminar?) EMTA-ga, väljund 
meediasse. 

Tulemus 2013: Koostöömemorandumi allkirjastamine 28.11.2013. 
Süsteemse koostöö algus EMTA-ga ausa konkurentsi toetuseks. 
 
2014: eesmärk suuremate tellijate hangetel kvalifitseerumise uueks 
tingimuseks seada pakkuja/töövõtja aus maksukäitumine.  
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3. Elektriala kutseõppe koordineerimine, 
tagamaks piisava kvalifikatsiooniga 
tööjõu elektriettevõtetele. 

Prioriteet nr.3. 

UUS ETTEPANEK: Aktiivne panus Riikliku 
eksamisüsteemi eelseisvate 
muudatuste planeerimisel, tagamaks 
kutse kvaliteedi ja usaldusväärsuse . 

Selgitus: kaua räägitud plaan eksamite korraldamise üleviimiseks 
kutseõppeasutuste kompetentsi ei pruugi tagada kutsekvalifikatsiooni 
paranemist..?? 

3.1 Kutsestandardite uuendamine – elekter, 
automaatika, nõrkvool.  
 
 

Koostöö Kutsekoja ja Haridusministeeriumiga 
 
Tulemused 2013 : vastavalt plaanitule- sisepaigaluselektriku 
kutsestandard kinnitatud, välispaigalduselektrikule valmimas. 
 
Tegevused 2014:  automaatiku tase 3..5, nõrkvoolu paigaldaja 
kutsestandardid. 

3.1 KAO – kutseandmise organi tegevus 
 
 

Katab muutuvkulud, ja osa Liidu püsikulu. 
Tulemus 2013: eksamite läbiviimine 275 osalejale. 
 
2014: eesmärk 270 eksamineeritavat . 

3.2 DC – Net – võrguelektrike 
täiendkoolituse rahvusvaheline projekt: 
e-õppe platvormi loomine ja e-
käsiraamatute tõlge-väljaandmine. 

Rahastatakse EL Leonardo da Vinci fondist 27,9 t€, omafinantseering  9,3 
t€. Projekti kestvus – Oktoober 2012-oktoober 2014.  
 
Tulemused 2013: 
-õhuliinide käsiraamatu tõlge eesti keelde 
-maakaabelliinide käsiraamatu tõlge soome k – vene keelde 
-e-õppe platvormi põhi valmimas 
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Tegevused 2014: Maakaabelliinide käsiraamatu tõlge soome k-eesti 
keelde. 

- Alajaamade käsiraamatu tõlge soome-vene k.  
- E-õppe platvorm eesti keeles kasutusse ! 

 

3.3 Võrguelektrikute koolituse  käivitamine , 
põhinedes Distribution Cert projektide 
tulemustel. 

Koostöös Elektrileviga. 
 
Tulemus 2013: koolituse käivitamise ettevalmistus Tallinna 
Polütehnikumis ja Tallinna Ehituskoolis – õppekavad, riiklik 
rahastamine. 
 
2014 tegevus: koolituste praktiline käivitamine . 
 
 

3.4  Sisepaigaldajate täiendkoolitus 
 
 
 

Planeerimise etapp. 
 
Tulemus 2013  - valmistatud ette täiendkoolituse alustamine 2014 
Tallinna Polütehnikumis. 
 
Tegevus 2014: täiendkoolituse alustamine TP-s 
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4. Avatud ja proaktiivne sise- ja 
väliskommunikatsioon Liidu 
eesmärkide elluviimise toetamiseks 

Tugitegevus esmaste prioriteetide täitmiseks. 

4.1.  Väljund meediasse liidule olulistel 
teemadel 4 korda aastas. 

Tulemused 2013: EETEL-i põhitegevused  ja eesmärgid kajastatud 
meedias jõuliselt (aus konkurents, elektriohutus , seadusloome, 
võrguelektrikute meistrivõistlused ). 
 
Tegevus 2014: jätkame samadel põhimõtetel. 

4.2.  Liikmeskonna teavitamine Liidu 
tegevusest – 1 x kuus, meililisti ja veebi. 

Tulemused 2013: teavitamine olulistest sündmustest.  
 
Tegevus 2014: teavitamine regulaarseks. Uus, paindlikum kodulehe 
platvorm kasutusele. 

4.3. VIP-õhtusöök olulistele 
koostööpartneritele, juhatuse poolt. 

Kutsuda Liidule olulisi isikuid-koostööpartnereid-otsuselangetajaid.  
2013: otsustatud mitte teha. 

4.3. ELEKTRIALA –sse regulaarne sisend.  
Tavapärane materjalide avaldamine. 
 

5. Sektsioonide toetamine kriitiliselt 
tähtsates küsimustes 

2014: Vastavalt vajadusele 

5.1 HMS kvartaalse turustatistika pidamine 
ja konfidentsiaalsuse tagamine. 

Kvartaalne andmete kogumine, töötlus ja edastamine HMS-le, 
tegevdirektori kohustus. 
 
Tulemused 2013: veebipõhise platvormi tellimine ja kasutuselevõtt. 

5.2 Välisvõrkude ehitajate sektsioonile tugi 
EL leppetrahvide teema tõstatamisel-
lahendamisel  

 
2013 tulemus: leppetrahvide teema lahendatud. 
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6.  Sektsioonidevahelist koostööd ja 
liikmeskonda ühendavate ürituste 
korraldamine 

 

6.1.  Jõulubowling, Kiireim Kart, Võrkpall Osalejad katavad kulud ise. 

6.2.  Suvepäevad koos EJKÜ-ga „ 
7. Liikmeskonna suurendamine 5 võrra. Eesmärgiks Liidu kandepinna-mõjukuse kasv . 

Tegevus 2014: leida uusi väärikaid liikmeid 5 . 
 

8. Liidu legaalse korralduse täiustamine  
8.1. Majandusotsuste 

delegeerimisreeglistiku uuendamine 
 

Töötajate otsustamispiiride täpsustamine. 
 
Plaanis 2014. 

8.2. Raamatupidamise sise-eeskirjade 
uuendamine. 

Tulemus 2013: uued eeskirjad ja kontoplaan juhatusele kinnitamiseks 
detsembris 2013.  

8.3. Liidu juhtimisskeemi optimeerimine . 2013: Olukord analüüsitud ja heaks kiidetud. 

9. Täiendav teema:  
Püsikulude optimeerimine – 
tulude kasvatamine. 

2013 tulemus: leitud võimalused kulude 
kokkuhoiuks/tulude kasvuks kogusummas üle 10000 
€/a. 
 

 

 

 


