Juhatuse koosoleku 09.05.2017 PROTOKOLL
kell 14-16.30 Tehnopoli nõupidamiste ruumis Jupiter
Koosolekut juhatas: Kristo Reinhold
Protokollis: Märt Viileberg
Osavõtjad: Juhatuse liikmed Kristo Reinhold, Krister Peetmaa, Arles Taal, Andres Allikmäe, Markel
Puusep ja Märt Viileberg.
Külalised: Puudusid: Margus Leoste
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Liikmeskonna teema
Üleskerkinud teemad

Koosoleku käik:
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitati.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Protokoll kinnitati.
3. Tegevjuhi ülevaade koosolekute vahelisest tegevusest
12.aprillil läbis Riigikogus II lugemise uue riigihankeseaduse eelnõu, mille §115 „Põhjendamatult
madala maksumusega pakkumused“ sõnastust olime koostöös Maksu- ja Tolliameti ning
Ehitusettevõtjate Liiduga saanud oluliselt täiendada riigihangetel ausa konkurentsi tagamiseks.
Paraku jäi seadus kolmandal lugemisel 3.mail vastu võtmata põhiliselt §122 „Allhanked“ regulatsioonis
tehtud problemaatiliste muudatuste tõttu. Seaduseelnõu menetlemine jätkub Riigikogu
majanduskomisjonis. 10.mail läbis RHS eelnõu 405 SE muutmata kujul esimese lugemise.
Parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 16.mail kell 17.
13. aprillil toimus EETELis European Technical Information Model (ETIM) alane nõupidamine kuhu
olid kutsutud kõik hulgimüügitoimkonna liikmed. Siiski jäi huviliste ring väiksemaks ja kohale tulid
Kristo Reinhold, Valdo Ruul, Arles Taal, Raul Malsub, Guido Tamm, Heiki Liiser, Raigo Viltrop, Timo
Raimla ja Märt Viileberg, Teemat arendades tuleb teha eelarve, kuidas kulud kujunevad ja jagunevad.
Teemat käsitletakse hulgimüüjate toimkonna koosolekul 11.mail.
19. aprillil toimus järjekordne Elektrilevi ja EETELi kohtumine, millel osalesid Elektrilevi poolt juhatuse
liige Siret Kegel, administratsioonijuht Mart Maidla, arendus-ehitusosakonna juhataja Kristo
Külljastinen ja töökeskkonna juht Vladislav Aunapuu ning EETELi poolt juhatuse liikmed Markel
Puusep ja Märt Viileberg. Elektrilevivabaturu teenuste osutamise teema arutelul selgus, et Elektrlevis
hakati teemaga tegelema 2014.aastal ja jõuti tootearenduseni 2016.aastal, kui tehti ka seni ainus
avalik reklaamikampaania. EETELi soovitus oli kuulutada välja vastav hange leidmaks piirkonniti
partnereid, keda kliendil lihtne leida. Otsustati liikuda koostöö suunas, milleks saab kasutada ka
EETELi uuenenud kodulehte, seda vajadust mööda täiendades.
Aprillis uuenes EETELi koduleht, mis sai uue näo ja sisu uueneb järk-järgult.

Tegevjuht andis ülevaate Urmas Leitmäe saadetud e-kirjast:
 Aprilli lõpuks on kutseeksamitel osalenud 78 inimest ja EETELi kutseeksamite käive on kokku
ca 12 000€. Lisaks sellele toimus 5.5.2017 ka välisvõrguelektrike teooriaeksam. Peamine
eksamiperiood langeb maile-juunile ja juuni lõpuks suureneb kutseeksamitel osalenute arv
umbes 130 inimese võrra, moodustades kokku ca 210 inimest. Neile lisanduvad välisvõrguelektrike teooriaeksamil osalenud 20. 2017. aasta esimese poolaasta EETELi kutseeksamite
käive kokku saab olema ca 34 000€. EETELi kutse andmise aastakäibeks kavandasime 42 000€
ja sellest esimese poolaasta lõpuks puudu jääva 8000€ käibe ja prognoositud
eksamineeritavate arvu ca 270 ilmselt aasta lõpuks ka saavutame.
 Kutsevõistlus Noor Meister 4.-5.5.2017
Koole osales kutsevõistlusel 7, igast koolist võistles üks õpilane.
Kahepäevase kutsevõistluse paremusjärjestus oli järgmine:
1. Alvar Koval, Viljandi KÕK
2. Andres Raja, Pärnu Saksa TK
3. Vladimir Minotškin, Tallinna Polütehnikum
4. Sander Vomm, Ida-Virumaa KHK Jõhvi õppekoht
5. Eduard Käsi, Tartu KHK
6. Maksim Jaluzin, Ida-Virumaa KHK Narva õppekoht
7. Jevgeni Ivanov, Tallinna Kopli Ametikool
Võitja eristus teistest nii töökiiruse (mõlemad tööosad valmisid esimesena) kui lahenduse
otstarbekuse ja töö korrektsusega. Teoorias saavutas ta samuti kolmanda tulemuse nii et üldvõit oli
igati ootuspärane.
EETEL tunnustas omalt poolt võistluse kolme parimat elektritöödel vajalike tööriistadega.
EETELi sisetööde toimkond korraldas kohtunike osalemise, kelleks olid Toomas Väljaots ja Sergei
Panasjuk. Peakohtunikuks oli Urmas Leitmäe.
Kutsevõistluse töökohad ja võistlustöö ülesande valmistas ette ning vajalikud komponendid ja
materjalid korraldas Viljandi Kutseõppekeskus. EETEL tunnustas töökohad ette valmistanud Viljandi
KÕK õpetajaid väikeste õppeabivahenditega (esitluspuldid-laserpointerid). Auhindade ja
õppeabivahendite jaoks eraldas juhatus 500€.
Juhatusele mõtlemisaineks: meie liikmesettevõtjate aktiivsus ja nähtavus kutsevõistluse
korraldamisel on praktiliselt olematu. Nt oleks seal võimalik tutvustada võimalikke töökohti ja
näidata videoklippe, pakkuda võistlustöö tegemiseks enda komponente, kilpe ja materjale jms.
Informatsioon võeti teadmiseks.
4. Kevadkonverentsi ja üldkoosoleku ettevalmistus
Tegevjuht andis ülevaate ettevalmistustest:
 Kevadkonverentsi ja üldkoosoleku toimumine EMÜ Tehnikainstituudis 25.mail on kokku
lepitud, eelteade avaldatud ajakirjas ELEKTRIALA nr 2 ja varakevadises liikmete infokirjas.
Kutsed korduvalt liikmetele ja külalistele saadetud, registreerime toimub
 Päevakorrad ja esinejad kokku lepitud, konverentsi toitlustamine kokku lepitud
 Õhtune toitlustamine ca 30 inimesele Püssirohukeldris ja ööbimine hotellides London ja
Pallas broneeritud
 ERMi tehnikaosa ekskursioon kokku lepitud
 Toimub nii liikmete kui külaliste registreerimine

 Ivo Rulliga meediakajastuse alane tegevus kokku lepitud
Informatsioon võeti teadmiseks.
5. Liikmeskonna teema
Otsustati vastu võtta Est Networks OÜ (soovitajad kohapeal Kristo Reinhold – Energo Veritas OÜ ja
Markel Puusep – Elero AS), Eltolex OÜ (soovitajad elektrooniliselt Belsneks Elekter OÜ ja Energo
Veritas) ja ITK Inseneribüroo OÜ (soovitajad elektrooniliselt Kagu Elekter OÜ ja Contactus AS), kes
tasub liikmemaksu elektritöödega seotud käibelt.
EETELi liikmete arv tõusis 97-ni, eesmärk on esimesel poolaastal jõuda taas 100 liikmeni.
Juhatuse liikmed ja tegevjuht suhtlevad potentsiaalsete liikmetega:
 Edites OÜ – Markel Puusep
 Koduelekter OÜ – Kristo Reinhold
 Corrente Grupp OÜ – Arles Taal
 Elektrosystem OÜ – Kristo Reinhold
 Silman Elekter OÜ – Kristo Reinhold
6. Üleskerkinud teemad
Eesti Tööandjate Keskliit MTÜ kutse EETELile liikmeks astumiseks Liikmemaksu määraks
tööandjate liitudele ja tööandjaid esindavatele isikutele on 0,025% tema liikmete
tööjõukulude summast. Liikmemaksu alammääraks on 639 eurot ja ülemmääraks 7030 eurot.
Toimus arutelu ja otsustati teemaga tegeleda edasi sügisel. Tegevjuht informeerib sellest ETK-d.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.juunil 2017 kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis
Jupiter.
Võtta juhatuse juunikuu koosolekule järgmised teemad:
 EETEL Koolitused OÜ käivitamine. EETEL Ekspert OÜ kuulamine, sh Elektrialaga seonduv – Jüri
Mickfeldt
 Välisvõrgu toimkonna kuulamine – Markel Puusep.
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