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Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu avalik pöördumine 27. aprillil 2020 Eesti Vabariigi valitsuse, Riigikogu 

rahanduskomisjoni, Riigikogu majanduskomisjoni, Riigikogu maaelukomisjoni, Rahandusministeeriumi,  

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Maaeluministeeriumi poole 

 

Paljudes majandusharudes on COVID-19 pandeemia mõjul töö otsa lõppenud või muutunud võimatuks ning 
ettevõtted on olnud sunnitud töötajaid koondama. Elektritööde maht, sh elektripaigaldiste käidutööde 
tellimused on juba oluliselt langenud ja vähendanud elektriohutust. Elektrilevi OÜ on sunnitud suuresti peatama   
plaanilised võrgu korrashoiutööd aasta alguses tormikahjustuste likvideerimisega seotud eelarve ülekulust ja 
võrguteenuse mahu langusest tuleneva raha  puudumise tõttu. On ilmselge, et hajaasustusega Eestis elektrivõrgu 
ilmastikukindlaks  ehitamiseks ei piisa regulaatori poolt kooskõlastatud võrgutasudega limiteeritud vahenditest.  
 

Täna on eluliselt oluline, et Elektrilevi OÜ jätkaks plaanilisi võrgu korrashoiutöid ja investeeringuid ning need 

suureneksid nii käesoleval kui järgmisel aastal, ega piiraks elektri ja internetiside varustuskindluse tagamise kui 

elanikkonna elutähtsate teenuste toimimise alaste plaanide elluviimist. Vajadusel võib suurendada kohalike 

omavalitsuste  tulubaasi juba kavandatud tellimuste ja kohustuste täitmiseks, kui see on põhjendatud ja vajalik. 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit soovib oma liikmete ja kogu Eesti elektritööde ettevõtjate nimel juhtida Teie 

tähelepanu elektritööde valdkonna olulisusele ka eel seisval majanduse taas käivitamise perioodil. 

 

Näeme elektritöödes, sh kiire ühendusega sidevõrgu töödes võimalust tänases eriolukorras ja järgneval 

taastumisperioodil hoida käigus ja turgutada Eesti majandust ning tagada sissetulek ja kindlustunne suurele 

hulgale eestimaalastele. Elektrisektori võimaliku seiskumise tagajärjed on ettearvamatult laiaulatuslikud. 

Pöördume Teie poole palvega aidata hoida elektri- ja internetiside tööde sektor töös, suurendades oluliselt 

riigi abiga investeeringuid riigi omanduses olevas energeetika suurettevõttes. Tööd jätkates tagame Eesti 

elektri- ja sidevarustuse kvaliteetse jätkusuutlikkuse nii lähiajal kui pikemas perspektiivis ja ühtlasi maksame 

makse riigieelarvesse ka edaspidi. Kinnitame, et järgime töid tehes viiruse leviku ennetamiseks kehtestatud 

nõudeid ja teeme oluliste tööandjatena omalt poolt kõik, et elektritööd jätkuvad võimalikult turvaliselt. 

 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit esindab elektritööde ettevõtjaid, kes annavad tööd tuhandetele kvalifitseeritud 

elektriala spetsialistidele. Liidu 110 liikmesettevõtte kogukäive ulatus 2019. aastal ligemale ühe miljardi euroni, 

moodustades ca 3% Eesti sisemajanduse koguproduktist. 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit on valmis aktiivselt osalema investeeringute suurendamiseks vajalike 

projektide väljatöötamisel ja elluviimisel aidates leevendada majanduslanguse tagajärgi ja kindlustades Eesti 

elektrivarustuse ja internetiside tulevikku.  
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