EETEL kuukiri

Hea lugeja, hoiad ekraanil märtsi kuukirja

Head EETELi liikmed, just äsja jäi naistepäeva sagin selja
taha ja paras aeg on juhatusel anda infot veebruaris-märtsis
toimunust.
Juhatuse veebruari koosolekul kohtuti Ehitajate Liidu (EEEL)
õigusnõunik Helje Johansooga ja arutati kolmel teemal koostöö
tihendamise võimalusi liitude vahel.






Tunnustatud ehitustööde ettevõtja & Tunnustatud elektritööde
ettevõtja staatuse kujundamise võimalused (TEE). Saime
ülevaate TEE kujunemisloost ja seosest riigi infosüsteemidega.
Süsteem seotud ka maksuameti infoga ning võlgade ja tasude
info jõudis sinna automaatselt. Ehitajad soovivad sellest loobuda,
sest kogu infosüsteem on kulukas ja on andnud selle Majandusja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM)hallata. Hetkel veel
nimekirjas 7 firmat.
Ehituse töövõtulepingu üldtingimuste (ETÜ) 2013 laialdasem
rakendamine pea- ja alltöövõtulepingutev sõlmimisel. Lisaks
üldtingimustele on peadokumendiks MKM määrus ning ehitus- ja
projekteerimistööde standard. EETEL võiks teha ETÜ-le enda
muudatussoovide kohta nn üldised eritingimused, mis
puudutavad elektritöid. Juhul, kui EETEL lisab oma täiendavad
ettepanekud, siis on EEEL nõus nende lisamist arutama. Samuti
oleks vaja EETELi nägemust alltöövõtu tingimuste kohta. Palume
liikmetelt eritingimuste ettepanekuid. Koordineerib paigaldajate
toimkond.
Ettepanekud uue Riigihankeseaduse (RHS) kohendamiseks.
Arutati erinevaid mõtteid RHS seaduse parandamiseks ning
peatöövõtjate-alltöövõtjate suhete reguleerimiseks ja maksete
tagamiseks. Hetkel on seaduse eelnõusse ettepanekute tegemise
aeg läbi, sest eelnõu läheb lähitulevikus juba valitsusse. Ainuke
ettepanekute tegemise koht on Riigikogu majanduskomisjon.

Võlglased, väljalangejad. Otsustati seoses liikmemaksu võlaga ja
avaldusega arvata liikmeskonnast välja Elektro ISB ja vastavalt
avaldusele arvata välja Prosystem OÜ.
Uued liikmed. Otsustati võtta EETELi liikmeteks Kagu Elekter OÜ ja
Elekter Sinu Kodus OÜ nende avalduste alusel ja vajalike soovitajate
olamasolul.
Ürituste kuupäevad. Kardivõistlus 10.06.2016 ja jõulubowling
01.12.2016.
EETELi ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööst elektriinseneride
koolitamisel. 18. veebruaril 2016 toimus konstruktiivne kohtumine TTÜ
energeetikateaduskonna ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu
esindajate vahel, millest koorus välja plaan korraldada ühiselt EETELi
kevadkonverents, kaasates Eesti Inseneride Liitu ja Sihtasutust
Kutsekoda. Kohtumisel osalesid TTÜ energeetikateaduskonna dekaan
Arvo Oorn, elektrotehnika instituudist direktor Tõnu Lehtla ja dotsent
Raivo Teemets. EETELit esindasid juhatuse esimees Märt Viileberg ja
juhatuse liige Arles Taal.
Ühises arutelus käsitleti võimalikke muutusi TallinnaTehnikaülikooli
inseneriõppe korraldamisel ja tõdeti, et elektriinseneride erialane
ettevalmistus tulevaseks tööks on heal tasemel. Senisest rohkem on
aga vaja õppureid ette valmistada praktiliseks tööks elektriala
ettevõtetes. Juba järgmisel päeval „Eesti Päevalehes“ ilmunud artiklis
andis Jaak Aaviksoo aimu oma ambitsioonikatest eesmärkidest TTÜ
rektorina. Muu hulgas leidis kinnitust eelmisel päeval toimunud
kohtumisel räägitu, et vaja oleks igasse õppekavasse kaasata tulevikus
ka erialane infotehnoloogia- ja ettevõtlusõpe.
Kohtumisel otsustati korraldada EETELi kevadpäev 12. mail 2016
Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamajas. Päeva esimesel poolel
toimub kevadkonverents teemal „Kuidas küpsetada elektriinseneri?“. Kujunes välja päevakord:
10:30 Kogunemine, tervituskohv
11:00 Konverentsi avamine
11:05 TTÜ rektor Jaak Aaviksoo sissejuhatus
11:30 Energeetikateaduskonna dekaan Arvo Oorn
Töövarjupäeva kokkuvõte ja parimate autasustamine
12:00 Eesti Inseneride Liidu president Arvi Hamburg
12:20 Inseneride kutsetunnistuste omistamine - Kutsekoja juhatuse
liige, OSKA programmijuht Maaja-Katrin Kerem
12:45 Küsimused ja kokkuvõte

13:00 Konverentsi lõpp
Kõik EETELi liikmed, TTÜ Energeetikateaduskonna õppejõud ja
tudengid ning huvilised on teretulnud.
13:00 lõunavaheaeg
Päeva teisel poolel toimuv samas EETELi aruande- ja
valimisüldkoosolek
13:30 registreerimine koosolekule
14:00 Koosoleku avamine
14:10 Juhatuse aruanne – juhatuse esimees Märt Viileberg
14:30 Majandusaasta 2015 aruanne – juhatuse liige Arles Taal

Audiitori arvamuse kuulamine

Majandusaaasta aruande kinnitamine
15:00 Juhatuse valimine

Valimiskomisjoni valimine

Reglemendi tutvustamine

Kandidaatide esitamine

Hääletamine

Häälte lugemine - vaheaeg 20-30 min

Valimistulemuste teatamine ja kinnitamine
16:00 Koosoleku kokkuvõte ja lõpetamine
Liikmete arvamused ja ettepanekud on teretulnud e-posti
eetel@eetel.ee.
Juhatuse märtsikuu koosolekul kohtuti Eesti Elektritööstuse Liidu
(EEL) tegevjuht Tõnis Varega, kes andis ülevaate liidu tegevusest. EEL
on seitsme, eeskätt Eesti Energia ja tema tütarettevõtjate liit, mille
põhiliseks eesmärgiks on liikmete elektritootmisele ja sellega seonduvatele tegevustele sobivate majandamistingimuste tagamine tehes
lobbytööd Tallinna kui Brüsseli võimukoridorides. Leidsime, et
vajadusel on võimalik nende kogemustest õppida ja kontakte ära
kasuatada ka EETELi liikmete ühiste majandushuvide eest seismisel.
Töövarjupäev toimub märtsikuus. Tudengite huvi on sel aastal suur,
üle kolmekümne soovija.
Varjutamisest tuleb tudengitel esitada aprilli algul esse, komisjon valib
välja edukamad, keda autasustatakse EETELi kevadkonverentsil.
Loodame, et kõigile varjutajatele jätkub võimalusi meie
liikmesettevõtetes.
Liikmete välja arvamine ja liikmeskonna suurendamine – „100
liikme seadus“ .
Juhatus otsustas liikmete hulgast välja arvata OÜ Elekter AB ning
arvata ta võlg lootusetute hulka.
Risaku OÜ soovib liikmelisust jätkuvalt peatatud olekus hoida. Kuivõrd
EETELi põhikiri sellist võimalust ette ei näe, otsustas juhatus Risaku
OÜ liikmete hulgast välja arvata.
Arvestades vähenenud liikmete arvu, tuleb meil kõigil püüda leida
juurde uusi liikmeid, et liikmete arv ei langeks alla 100. Sellest sõltub ka
EETELi mõjujõu suurus elektrila ettevõtjate huvide esindamisel.
Otsustati kuni kevadise üldkoosolekuni liituvate firmade
sisseastumismaksu 150 eurot mitte nõuda.
Kutsekomisjoni esindaja vahetamine. Otsustati Kutsekomisjonist omal
soovil välja arvata Virgo Mänd ja arvata kosseisu Telia Eesti AS
võrguinsener Sergei Kuliš.
Juhatus otsustas toetada Tehnikaülikooli Elektroenergeetika teaduskonna dekaan Arvo Oorni pöördumist rektoraadile Tehnikaülikooli
reformi käigus liita omavahel elektrivaldkonda edasiviivate
elektroenergeetika, elektrotehnika ja mehhatroonika instituudid.
Peatselt algav kevad toob kindlasti uut energiat meie kõigi
ettevõtmistesse. Üheskoos oleme tugevad.
Parimate soovidega

Märt Viileberg
Juhatuse esimees

kuukiri märts

