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MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Lｷｷデ ヲヰヱヵく ;く ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲ;;ゲデ; ;ヴ┌;ﾐﾐW 

 

Tegevusaruanne 

EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Lｷｷデ ふﾆ┌ﾐｷ ヲヱく;┌ｪ┌ゲデ ヲヰヰΑ EWゲデｷ P┌┌デﾜﾜﾉｷｷデぶ ﾗﾐ ﾏｷデデWデ┌ﾉ┌ﾐS┌ゲ┑ｴｷﾐｪが ﾏｷゲ 
┑ｴWﾐS;H ヮ┌ｷS┌デﾜﾜデﾉWﾏｷゲWが ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲWが ﾏﾜﾜHﾉｷﾏ┑┑ｪｷｪ;が a┌ヴﾐｷデ┌┌ヴｷﾗゲ;SWが 
sertifitseerimise ning selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise ja 

ﾏ┑┑ｪｷｪ; ﾐｷﾐｪ デﾜﾜデ;ﾃ;デW ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾏｷゲWｪ; デWｪWﾉW┗;ｷS aｷヴﾏ;ゲｷSく NｷﾏW ふMTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW 
Lｷｷデぶ ﾃ; ヮﾛｴｷﾆirja muutus registreeriti Harju maakohtu registriosakonnas 21.08.2007. 

MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Lｷｷデ デWｪｷ ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ﾉW ┌┌WS ﾏ┌┌S;デ┌ゲWデデWヮ;ﾐWﾆ┌S ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ 
30.04.2015, mis otsusega kinnitati. 

 

LIIKMESKOND 

Seisuga 31.12.2015 ﾗﾉｷ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ゲ 50 liiget, neist assotseerunud liikmeid 10. 

Aast; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ;ヴ┗;デｷ ﾉｷｷﾆﾏWゲデ ┗@ﾉﾃ; 01.01.2016 seisuga firmat: RWヮﾗ V;Hヴｷﾆ┌S OÜが Aﾆﾆﾗ WﾗﾗS 
OÜが Aﾆﾆﾗ F┌ヴﾐｷデ┌ヴW OÜが Aゲﾆ;ﾉ; OÜが BWﾉﾉ┌ゲ F┌ヴﾐｷデ┌ヴW OÜが Vﾛヴ┌ Eﾏヮ;ﾆ AS 

Aasta ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ﾗﾐ EMTL ﾉｷｷﾆﾏWﾆゲ ┗ﾛWデ┌S firmat: BM Tヴ;S;が Vﾛヴ┌ Eﾏヮ;ﾆ AS,  

AS Kateks Sisustus 

Eesti MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ﾏｷゲゲｷﾗﾗﾐｷﾆゲ ﾗﾐ デ;ｪ;S; EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲW ﾃ@デﾆ┌┗ 
ﾆﾗﾐﾆ┌ヴWﾐデゲｷ┗ﾛｷﾏWが デWｪ┌デゲWSWゲ ﾆﾛｷｪｷ EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷWデデW┗ﾛデWデW WゲｷﾐS;ﾃ;ﾐ; デﾜﾜゲデ┌ゲｴ;ヴ┌ 
WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWﾉ ﾃ; ヮ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWﾉく 

ORGANISATSIOONI ARENDUS 

 2015 aasta veebruaris paigaldati EMTL kontorisse dokumentide kapp, mis 

valmistatud EMTL liikmete poolt: Repo Vabrikud AS - plaatmaterjalが VWﾉﾏ; MﾜﾜHWﾉ 
OÜ kapikarkass ja detailide kohaletoomineが H;ｴﾉW EWゲデｷ OÜ に furnituuri osad, Kalla 

MﾜﾜHWﾉ OÜ に kapi joonis + ustele CNC-ga EMTL logo + paigaldus. 

 30. aprill 2015 aastal kinnitati EMTL 2015 aasta tegevuskava ja eelarve. 

 ヲヰヱヵ ;;ゲデ; EMTL ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ ﾗデゲ┌ゲデ;デｷ ﾃ@デﾆ;デ; ヲヰヱヴ EMTL ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ ┗;ﾉｷデ┌S Γ 
liikmelise juhatuse koosseisu asemel 7 liikmelise koosseisugaが ヲ ｷゲｷﾆ┌ ┗@ﾉﾃ;;ヴ┗;ﾏｷゲW 
デﾛデデ┌, kuni vaﾉｷデ┌S ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ;ﾏWデｷ;ﾃ; ﾉﾛヮ┌ﾐｷく 

 ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ﾏ;ｷゲ ;ﾉ┌ゲデ;デｷ EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲデ デ┌デ┗┌ゲデ;┗; ヴ;;ﾏ;デ┌ゲゲWが ﾏｷﾐW┗; ｷﾐaﾗ 
ﾆﾗｪ┌ﾏｷゲデが ﾏｷゲ ヮW;ﾆゲ ┗;ﾉﾏｷﾏ; ヲヰヱヶ ﾉﾛヮ┌ﾉく 

 ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ;┌ｪ┌ゲデｷゲ ┗;ﾉﾏｷゲ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾜﾜstuse sektori erialasid populariseeriv video 

ずEｪ; ヮ┌ｷデ Wﾐﾐ;ゲデ ｷゲW ﾏﾜﾜHﾉｷﾆゲ デWWさ klaster EU41530 raames. Video soetamise 

maksumus 7200 EUR. 

 ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ;┌ｪ┌ゲデｷゲ ┗;ﾉﾏｷゲ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲW ゲWﾆデﾗヴ┌┌ヴｷﾐｪ ヲヰヱヵが ﾏｷゲ デWﾉﾉｷデｷ ﾆﾉ;ゲデWヴ 
EU41530 projekti raames. Uuringu hanke soetamise maksumus 12000 EUR 

 2015 aasta augustis uuendati EMTL kodulehe visuaalset ja stuktuurilist ilmet ning 

ﾉｷゲ;デｷ ﾆﾉ;ゲデヴｷ EUヴヱヵンヰ ヮヴﾗﾃWﾆデｷ デ┌デ┗┌ゲデ;┗ ｷﾐaﾗ ┑ｴｷゲWﾉW ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉW 
www.furnitureindustry.ee 

 2015 augustis valmisid EMTL ja Klaster Eu41530 projekti tutvustavad rollupid. 

 ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ;┌ｪ┌ゲデｷゲ ┗ﾛWデｷ ﾆ;ゲ┌デ┌ゲWﾉW ﾉｷゲ;ﾆゲ www.facebook.com/furnitureindustry 

http://www.furnitureindustry.ee/
http://www.facebook.com/furnitureindustry
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 www.facebook.com/EestiOmaMoobel 

 8. oktoobril 2015 aastal デﾗｷﾏ┌ゲ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ V ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲが ﾆ┌ゲ ┗ﾛデデｷゲ 
ﾗゲ; ﾉｷｪｷ ヱヰヰ ｷﾐｷﾏWゲデく Kﾗﾐ┗WヴWﾐデゲｷ ┑ﾉSｷﾐW ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾗﾉｷ ヮﾗゲｷデｷｷ┗ﾐWく Vaata konverentsi 

ettekandeid: emk.furnitureindustry.ee 

 18. november 2015 OSKA ﾏWデゲ;ﾐS┌ゲW ﾃ; ヮ┌ｷS┌デﾜﾜゲデ┌ゲW ┗;ﾉSﾆﾗﾐSﾉｷﾆ eksperdikogu 

┑ﾏ;ヴﾉ;┌Sが ﾆ┌ゲ ﾗゲ;ﾉWゲ ﾆ; EMTLく http://oska.kutsekoda.ee/  OSKA otsib vastuseid 

ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWﾉWが ﾆ┌ｷ ヮ;ﾉﾃ┌ ﾃ; ﾏｷﾉﾉｷゲデW ﾗゲﾆ┌ゲデWｪ; ｷﾐｷﾏWゲｷ ﾗﾐ ﾏWｷW デﾜﾜデ┌ヴ┌ﾉ ┗;ﾃ; デ@ﾐ; ﾃ; 
ｴﾗﾏﾏWが ﾆ┌ゲ ﾃ; ﾆ┌ｷS;ゲ ﾐWｷS ﾗゲﾆ┌ゲｷ ゲ;;H ﾗﾏ;ﾐS;S; ﾐｷﾐｪ ﾏｷS; ヮW;ﾆゲ デ@ﾐ;ゲWゲ 
ｴ;ヴｷS┌ゲゲ┑ゲデWWﾏｷゲ ﾃ; Wﾉ┌ﾆWゲデ┗;ゲ ﾛヮヮWゲ ﾏ┌┌デﾏ;が Wデ デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌┗;ﾃ;S┌ゲデWﾉW ┗;ゲデ;デ;く OSKA 
ヮﾛｴｷﾏﾛデデWｷS ヮｷﾉﾗデWWヴｷデ;ﾆゲW ヲヰヱヵく ;;ゲデ;ﾉ EWゲデｷ ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲWﾉW ﾆﾗﾉﾏWゲ ﾆﾛｷｪW ﾗﾉulisemas 

valdkonnas: info- ﾃ; ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷデWｴﾐﾗﾉﾗﾗｪｷ;S ふIKTぶが ﾏWデゲ;ﾐS┌ゲ ﾃ; ヮ┌ｷS┌デﾜﾜゲデ┌ゲ 
ning majandusarvestus. http://furnitureindustry.ee/metsanduse-puidu-ja-mooblitoostuse-

ettevotted-vajavad-arenguks-kindlust-et-riik-votab-kokkulepitud-pikaajaliste-eesmarkide-

taitmist-tosiselt/ 

 25. novembril 2015 toimus Restoranis Gﾉﾗヴｷ; ヮｷS┌ﾉｷﾆ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ 
ﾉｷｷﾆﾏWデWﾉWが ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW ﾃ; ﾆ┑ﾉ;ﾉｷゲデWﾉW ﾏﾛWﾉS┌S デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲが ﾏｷゲ デﾛｷ ﾆﾗﾆﾆ┌ ﾉｷｪｷ ヵヰ 
ﾏﾜﾜHﾉｷゲWﾆデﾗヴｷｪ; ﾗデゲWゲWﾉデ ゲWﾗデ┌S WゲｷﾐS;ﾃ;デく 

 EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲ on ┗ｷｷﾏ;ゲデWﾉ ;;ゲデ;デWﾉ ┑ﾆゲ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾏ;ｷS デﾜﾜゲデ┌ゲｴ;ヴ┌ゲｷS EWゲデｷ 
maj;ﾐS┌ゲW ﾃ; WﾆゲヮﾗヴSｷ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲW デﾛゲデﾏｷゲW ﾗゲ;ゲく EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲ ﾗﾐ E┌ヴﾗﾗヮ; 
ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲWｪ; ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ EURっWﾉ;ﾐｷﾆ┌ ﾆﾗｴデ; ヴｷｷﾆｷSW ;ヴ┗Wゲデ┌ゲWゲ ﾆﾗﾉﾏ;ﾐS;ﾉ ﾆﾗｴ;ﾉく 

 SWﾆデﾗヴｷゲ デWｪ┌デゲWH ┑ﾉW ヶヶヲ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲWｪ; ゲWﾗデ┌S WデデW┗ﾛデデWが ﾆWﾉﾉW ゲ┌ﾏﾏ;;ヴﾐW ﾆ@ｷ┗W 
┑ﾉWデ;H ヴΓヰ ﾏｷﾉﾃ EURが ﾏｷﾉﾉWゲデ Wﾆゲヮﾗヴデ ﾏﾗﾗS┌ゲデ;H ┑ﾉW ヲΑヴ ﾏｷﾉﾃ EURく Üｴ; ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾏ;デ ヴﾗﾉﾉｷ 
ﾏ@ﾐｪｷH ゲWﾆデﾗヴｷ ;ヴWﾐS┌ゲWゲ ﾆ; ﾉｷゲ;ﾐS┗@@ヴデ┌ゲ デﾜﾜデ;ﾃ; ﾆﾗｴデ; ﾐｷﾐｪ Wヴｷ;ﾉ;ゲデW デW;SﾏｷゲデW 
ﾐｷﾐｪ ﾆ┌デゲWデ┌ﾐﾐｷゲデ┌ゲデWｪ; デﾜﾜデ;ﾃ;デW ﾗゲ;デ@ｴデゲ┌ゲが ﾏｷゲ ﾏﾛﾃ┌デ;H ﾆﾗｪ┌ ゲWﾆデﾗヴｷ ;ヴWﾐｪ┌デ 
デWヴ┗ｷﾆ┌ﾐ;く SWWデﾛデデ┌ ﾗﾐ ｴ;ヴｷデ┌S ゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷSW ヮW;ﾉWﾆ;ゲ┗ EWゲデｷ ﾏﾜﾜHﾉｷゲWﾆデﾗヴｷ ﾃ;ﾗﾆゲ 
ヮヴｷﾗヴｷデWWデゲWﾉ ﾆﾗｴ;ﾉく T@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲ ;ｷデ;H ﾆ;;ゲ; ;;ゲデ;デW ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ﾗﾏ; ヮ;ﾐ┌ゲW ゲWﾆデﾗヴｷ 
;ヴWﾐｪ┌ゲゲW ｷｪ; WデデW┗ﾛデデW ﾃ; ｷゲｷﾆ┌デW デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;ﾏｷゲデW ﾉ@Hｷく Pﾗゲｷデｷｷ┗ﾐW ゲﾛﾐ┌ﾏ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ; 
olulisusest on ka see, et viimaste andmetW ﾃ@ヴｪｷ ﾆ; ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ヴｷデW ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ﾐﾐW 
デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ ﾗゲ;ゲ ヮ;ヴ;ﾐWﾐ┌Sく EWゲデｷ Kﾗﾐﾃ┌ﾆデ┌┌ヴｷｷﾐゲデｷｷデ┌┌Sｷ ;ﾐSﾏWデWﾉ ﾗﾐ ヮ┑ゲｷﾐ┌S ﾆ; 
ﾗﾆデﾗﾗHヴｷゲ ﾏﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲW ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ﾐﾐW デ┌ｪW┗ ﾃ; ゲWS; ﾆｷﾐﾐｷデ;┗;S ﾆ; ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ┌ﾐSW 
indikaatorid. Kindlustunde indikaator on 2015 ﾗﾆデﾗﾗHヴｷ ﾆﾛヴｪWｷﾏ ふЩンヴぶ ﾐｷﾐｪ ┑ﾉWデ;H 
eelmise 3 kuu keskmise ja aastataguse taseme (eelmise 3 kuu keskmine +31; 2014. a 

oktoobris +17). 

MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ﾆ┌┌ﾉ┌┗┌ゲ ﾏ┌┌SWゲゲW WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲW 
katuseorganisatsioonidesse 

 Eesti Kaubandus に Tﾜﾜゲデ┌ゲﾆﾗS; 

MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗotjate Liiデ ﾆﾗヴヴヴ;ﾉS;H ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ;ﾉﾉﾃ@ヴｪﾐW┗;デW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷtega 

 Haridusministeerium 

 EデデW┗ﾛデﾉ┌ゲW AヴWﾐS;ﾏｷゲW Sｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲ ふEASぶ 
 Saksa-B;ﾉデｷ K;┌H;ﾐS┌ゲﾆﾗS; EWゲデｷが L@デｷゲが LWWS┌ゲ 

 P┌ｷS┌デﾜﾜデﾉWﾏｷゲW ﾃ; ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲW ﾆﾗﾏヮWデWﾐデゲｷﾆWゲﾆ┌ゲ TゲWﾐデWヴ 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

http://www.facebook.com/EestiOmaMoobel
file:///C:/Users/Herkki%20Kitsing/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ESW23DIZ/emk.furnitureindustry.ee
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foska.kutsekoda.ee%2F&h=kAQFj5NAzAQHXfPDiHUWOh_qE57nscuRB5V2E-Vi0r6Otog&enc=AZOq7lE0zl98YV88XVtKD3tDOO5UtmMpRdZrWsUBlbBBiizZ_Xp7x3OvzrsRBR7XMsjoPzyt0g8P7U2jlfa9t37TXtjWPfUJJJvRbGPgKcde9JfNuCh2hmWHK8OrOYCor-U91EHY47QOTxQtN1gR5KweoZNNrLdz5vmJef2EjK8N9a3wj9sJesoGw12mw6HrwEPDeB4x_P-xpFPGe086AoAV&s=1
http://furnitureindustry.ee/metsanduse-puidu-ja-mooblitoostuse-ettevotted-vajavad-arenguks-kindlust-et-riik-votab-kokkulepitud-pikaajaliste-eesmarkide-taitmist-tosiselt/
http://furnitureindustry.ee/metsanduse-puidu-ja-mooblitoostuse-ettevotted-vajavad-arenguks-kindlust-et-riik-votab-kokkulepitud-pikaajaliste-eesmarkide-taitmist-tosiselt/
http://furnitureindustry.ee/metsanduse-puidu-ja-mooblitoostuse-ettevotted-vajavad-arenguks-kindlust-et-riik-votab-kokkulepitud-pikaajaliste-eesmarkide-taitmist-tosiselt/
http://www.eas.ee/et
http://www.ahk-balt.org/ee/
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 V@ﾉｷゲﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏ 

 Keskkonnaministeerium 

 T;ﾉﾉｷﾐﾐ; EデデW┗ﾛデﾉ┌ゲ;ﾏWデ 

 Tarbijakaitseamet 

 Äヴｷヮ@W┗ ふTﾜﾜゲデ┌ゲ┌┌SｷゲWSぶ 
 Sｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; TWｴﾐｷﾆ;┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ AヴWﾐｪ┌aﾗﾐS 

 Statistikaamet 

 TﾜﾜｷﾐゲヮWﾆデゲｷﾗﾗﾐ 

 Sihtasutus Kutsekoda 

 Sihtasutus Innove 

 MTÜ EWゲデｷ MWデゲ;- ﾃ; P┌ｷS┌デﾜﾜゲデ┌ゲe Liit 

 MTÜ Eesti Puitmajaliit 

Lisaks ka デWｷゲデW ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲデW ┑ｴWﾐS┌ゲデWｪ; ﾃ; ┗;ﾉｷデゲ┌ゲ;ゲ┌ゲデ┌ゲデW ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾃ;デWｪ;く 
 

Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjonis MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Lｷｷデ WゲｷﾐS;ﾃ;S 

 Herkki Kitsing 

 Egle Vetka 

 J┑ヴｷ Mｷﾐﾃ;ﾃW┗ 

 Robert Pajussaar 

MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ WゲｷﾐS;デ┌ゲ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌SWゲゲW 

 Tallinna Ehituskool に Erki Konsa 

http://www.ehituskool.ee/esileht/koolist/nounike-kogu/ 

 V;ﾉｪ;ﾏ;; K┌デゲWﾛヮヮWﾆWゲﾆ┌ゲ に Taimi Hillak 

http://www.vkok.ee/kool/uldinfo/nounikekogu/ 

 Vﾛヴ┌ﾏ;; K┌デゲWｴ;ヴｷS┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲ に Juho Toomik 

http://www.vkhk.ee/koolist/noukogu/ 

 Kuressaare Ametikool に Robert Pajussaar 

http://www.ametikool.ee/koolist/juhtimine/nounike-kogu 

 Vｷﾉﾃ;ﾐSｷ K┌デゲWﾛヮヮWﾆWゲﾆ┌ゲ に Taimi Hillak  

https://www.vikk.ee/avaleht/kooli-nounike-kogu 

 P@ヴﾐ┌ﾏ;; K┌デゲWｴ;ヴｷS┌ゲkeskus に Herkki Kitsing 

http://www.hariduskeskus.ee/index.php/noukogu-ja-nounike-kogu 

INFO LIIKUVUS 

 Ajakohastatud liikmete liikmed@furnitureindustry.ee , reklaami 

reklaam@furnitureindustry.ee , partnerite partnerid@furnitureindustry.ee listid. 

Laekuvate arvete jaoks tehtud arved@furnitureindustry.ee 

NÄHTAVUS MEEDIAS 

 J@デﾆ;デｷ NﾗﾗヴW MWｷゲデヴｷ ヲヰヱヵ ﾆ┌デゲW┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲW デﾗWデ;ﾏｷゲデく 
 Aﾐデｷ ┗@ﾉﾃ; SA TTÜ AヴWﾐｪ┌aﾗﾐSｷ ﾆ;┌S┌ Tｷｷデ K;ヮゲｷ ﾐｷﾏWﾉｷﾐW MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW 

LｷｷS┌ ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏが ﾏｷﾉﾉW ゲ;ｷ TTÜ P┌ｷS┌デﾜﾜデﾉWﾏｷゲW ﾛヮヮWデﾗﾗﾉｷ II ;;ゲデ; ﾏ;ｪｷゲデヴ;ﾐデ Heleri 

Berlokko. 

 J@デﾆ;デｷ デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷぎ ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ヮ;ヴｷﾏ; ﾆ┌デゲWﾛヮWデ;ﾃ; ┗@ﾉﾃ;ﾆ┌┌ﾉ┌デ;ﾏｷﾐWく T@ﾐ┌ﾆｷヴﾃ; ﾃ; 
ｪヴ;┗WWヴｷﾐｪ┌ｪ; ﾆ@WﾆWﾉﾉ; ﾗゲ;ﾉｷゲWﾆゲ ゲ;ｷ Uve Uustalu. 

http://www.ehituskool.ee/esileht/koolist/nounike-kogu/
http://www.vkok.ee/kool/uldinfo/nounikekogu/
http://www.vkhk.ee/koolist/noukogu/
http://www.ametikool.ee/koolist/juhtimine/nounike-kogu
https://www.vikk.ee/avaleht/kooli-nounike-kogu
http://www.hariduskeskus.ee/index.php/noukogu-ja-nounike-kogu
mailto:liikmed@furnitureindustry.ee
mailto:reklaam@furnitureindustry.ee
mailto:partnerid@furnitureindustry.ee
mailto:arved@furnitureindustry.ee
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 Anti ┑le Eesti parim Noor Tisler 2015 tiitel Ergo Orumaale, kes osales ka Brasiilias, 

WﾗヴﾉSSﾆｷﾉﾉゲ S?ﾗ P;┌ﾉﾗ ヲヰヱヵが ﾆ┌ゲ ゲ;;┗┌デ;ゲ ヴΓヴ ヮ┌ﾐﾆデｷｪ; ヱヶ ﾆﾗｴ;く 
 J@デﾆ;デｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Gﾗﾉaｷﾆ;ヴｷﾆ;ゲ ヲヰヱヵ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲWｪ;く 
 Algatati uus traditsioon Eesti A;ゲデ; MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ; ヲヰヱヵ tｷｷデﾉｷ ┗@ﾉﾃ; ;ﾐSﾏｷﾐW WWﾉﾐW┗; 

;;ゲデ; ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲデ┌ﾉWﾏ┌ゲデW ﾃ; デ@ｷWﾐS;┗;デW ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷデW ┗ﾛヴSﾉWﾏｷゲW デWWﾉぎ Tiksoja 

P┌ｷS┌ｪヴ┌ヮヮ OÜ 

KﾗS┌ﾉWｴデ ﾗﾐ ﾏ┌┌デ┌ﾐ┌S ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷｷ┗ゲWﾏ;ﾆゲが ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉW ﾗﾐ ﾆ┑ﾉｪW ﾉｷゲ;デ┌S ﾆ; ｪﾗﾗｪﾉW ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ 
ﾆﾗS┌ﾉWｴW ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デ;┗┌ゲW ﾏﾛﾛデﾏｷゲWﾆゲく AﾐSﾏWデWゲデ ﾗﾐ ゲWﾉｪ┌ﾐ┌Sが Wデ ﾆﾗS┌ﾉWｴW ﾆ┑ﾉ;ゲデ┌ゲ ﾗﾐ 
ﾏ@ヴｪ;デ;┗;ﾉデ ゲ┌┌ヴWﾐWﾐ┌Sく RWｪ┌ﾉ;;ヴゲWﾉデ デWｪWﾉS;ﾆゲW ﾆﾗS┌ﾉWｴW ﾆ;ゲ┌デ┌ゲﾏ┌ｪ;┗┌ゲW デﾛゲデﾏｷゲWｪ; 
ﾐｷﾐｪ ﾉｷｷﾆﾏWゲaｷヴﾏ;SW ﾐ@ｴデ;┗;ﾏ;ﾆゲ ﾏ┌┌デﾏｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾐ;S デﾗﾗS┌S ;┗;ﾉWｴWﾉWく Lｷゲ;ﾆゲ ﾗﾐ デWﾆｷデ;デ┌S 
kodulehele ka reklaami ala, kus saab vajadusel rekﾉ;;ﾏヮｷﾐS; ﾏ┑┑;が Wデ ﾆﾗS┌ﾉWｴWｪ; 
ゲWﾗﾐS┌┗;デW ┌┌WﾐS┌ゲデW ﾃ; ｴ;ﾉS;ﾏｷゲW ﾃ;ﾗﾆゲ デ@ｷWﾐS;┗;ｷS ﾉｷゲ;┗;ｴWﾐSWｷS デWﾆｷデ;S;く Samuti 

videonurk avalehel. Eヴ;ﾉSｷ ┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ;ゲｷS ヲヰヱヵ ;;ゲデ;ﾉ ┗@ﾉﾃ; Wｷ ;ﾐデ┌Sが ゲWﾗゲWゲ ┌┌デW ｷﾐaﾗﾆ;ﾐ;ﾉｷデW 
ﾆ;ゲ┌デ┌ゲWﾉW┗ﾛデ┌ｪ;く 

RAAMATUPIDAMINE 

Alates ヱく SWデゲWﾏHWヴ ヲヰヱヴ ﾗゲ┌デ;H EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ﾉW ヴ;;ﾏ;デ┌ヮｷS;ﾏｷゲW デWWﾐ┌ゲWｷSぎ 
EaaｷIｷWﾐデ AIIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ OÜ 

Raamatupidamisteenused 

Pearaamatupidaja Annely Orav annely@eaccounting.ee 

Raamatupidaja emtl@eaccounting.ee 

Ahtri 12, V korrus, ruum 511 

10151 Tallinn 

Tel. +372 6017752 

ele@eaccounting.ee 

www.eaccounting.ee 

HARIDUS JA KUTSEANDMINE 

2011 aasta septembris toimus SA Kutsekoja avalik konkurss tislerite, puidupingioperaatori ja 

CNC デﾜﾜデﾉWﾏｷゲﾆWゲﾆ┌ゲW ﾗヮWヴ;;デﾗヴｷ ﾆ┌デゲWデW;ﾐSﾃ; ﾉWｷSﾏｷゲWﾆゲく EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ 
juhatuse koosoleku otsusega, protokoll nr. 2011 に 07, 26.september 2011 p.1.1. otsustati 

ﾗゲ;ﾉWS; ;┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷﾉ ﾃ; ヮくヱくンく ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ ﾏ@@ヴ;デｷ ;┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷﾉ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲWﾉ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW 
WゲｷﾐS;ﾃ;ﾆゲ ﾃ; ┗ﾗﾉｷデ;デ┌S ｷゲｷﾆ┌ﾆゲ J┑ヴｷ Mｷﾐﾃ;ﾃW┗く MWデゲ;ﾐS┌ゲW K┌デゲWﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ヴ;ｴ┌ﾉS;ゲ デ;ﾗデﾉ┌ゲW ﾃ; 
EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ﾉW ;ﾐデｷ ┑ﾉ;ﾉﾐｷﾏWデ;デ┌S ﾆ┌デゲW;ﾐSﾏｷゲデW ﾛｷｪ┌ゲ ヵ ;;ゲデ;ﾆゲが ゲデく ﾆ┌ﾐｷ 
26.09.2016.a. 

Tislerite kutseksamite tulemused 2014/2015 õppeaastal 
 Kutseid anti puiduvaldkonnas 2015.a. järgmiselt: 
Taotlejate arv kutsetasemeti ja 
osakutseti (kui on) 

Tisler, tase 3 -102 
Tisler, tase 4  – ei olnud 
Tisler, tase 5  - 1 
Puidupingioperaator, tase 3 – 12 
 CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 - 19 

mailto:annely@eaccounting.ee
mailto:emtl@eaccounting.ee
mailto:ele@eaccounting.ee
http://www.eaccounting.ee/


   L e h t  | 5 (10) 

 

 
 

Kutsetunnistust mittesaanute arv 
kutsetasemeti ja osakutseti (kui on) 

Tisler, tase 3 - 39 
Tisler, tase 4 – ei olnud 
Tisler, tase 5 – ei olnud 
Puidupingioperaator, tase 3 – 6 
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 - 2 

Väljastatud kutsetunnistused 
kutsetasemeti ja osakutseti (kui on) 

Tisler, tase 3 - 63 
Tisler, tase 4  – ei olnud 
Tisler, tase 5 – 1 
Puidupingioperaator, tase 3 - 6 
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 - 17 

 

2015.a. oli ”Tisler, tase 3 ” kutseeksami mittesooritanute protsent seda taset 
taotlenute hulgast kokku 37%. See on 13% võrra parem kui 2014.a.  

Tisler 3. tase kutseeksamit mittesooritamise põhjused 2015.a., 2014.a. ja 2013.a. 

 
 
Ei esitanud proovitöö 
seletuskirju või 
proovitöid 

2015.a. 2015.a. 2014.a. 2014.a. 2013.a. 2013.a. 

 
9 

 
23,7% 

 
14 

 
34% 

 
21 

 
60,0% 

Puudulike tööde tõttu ei 
kogunud nõutud 
hindepunkte 

 
27 

 
68,4% 

 
9 

 
22% 

 
13 

 
37,1% 

Kõlbmatud katsetööd 3 7,9% 18 44% 1   2,9% 
Kokku 39 100% 41 100% 35 100% 

 
Võrdluseks võib öelda, et peaaegu sama katsetöö oli ka väikelaevaehitajate kutseeksami 
katsetööks 33`le taotlejale ja töö sooritasid neist 28 taotlejat, ehk 85%.a. 

EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ヮ┌ｷS┌Wヴｷ;ﾉ;SW ﾆ┌デゲWﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ﾆﾗﾗゲゲWｷゲ 

ヶ ﾐﾛ┌ゲﾗﾉWﾆ┌デ ﾃ; ┑ﾆゲ ﾏ@@ヴ;ﾏｷﾐW 

EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ┌┌Wﾆゲ ヮ┌ｷS┌Wヴｷ;ﾉ;SW ﾆ┌デゲWﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ﾉｷｷﾆﾏWﾆゲ ﾆｷﾐﾐｷデ;デｷ EMTL 
tegevdirektor Herkki Kitsing alates 15.09.2014. L@ｴデ┌SWゲ MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ 
juhatuse elektroonilisest koosoleku protokollist nr. 2014 に 09. MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW 
Liidu juhatuse koosolek toimus elektrooniliselt 15.09.2014. 

N

0 

Ees- ja 

perekonna-

nimi 

Institutsioon EデデW┗ﾛデWっ 

organisatsioon 

Roll E - mail 

1. Robert 

Pajussaar 

Tﾜﾜデ;ﾃ;デWっゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷSW 
esindaja 

K;ﾉﾉ; MﾜﾜHWﾉ OÜ Komisjoni 

esimees 

robert@kalla.ee 

2. Uve Uustalu Koolitajate esindaja Haapsalu 

Kutsehariduskeskus 

Lihtliige uve.uustalu@hkhk.edu.ee 
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3. Herkki Kitsing Tﾜﾜ;ﾐSﾃ; WゲｷﾐS;ﾃ; EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW 
Liit 

Lihtliige info@furnitureindustry.ee 

4. Aulika 

Riisenberg 

Riigi esindaja Riiklik Eksami- ja 

Kvalifikatsioonikeskus 

Lihtliige aulika.riisenberg@ekk.edu.ee 

5. Margus Proos Tﾜﾜデ;ﾃ;デWっゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷSW 
esindaja 

OÜ KﾗゲW VWゲｷ Lihtliige proos.margus@gmail.com 

6. M;ヴﾆﾗ Mﾛデデ┌ゲ Tﾜﾜデ;ﾃ;デWっゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷSW 
esindaja 

AS Kitman Thulema Lihtliige markom32@hot.ee 

7. Eve Kitt SA Kutsekoda esindaja H@@ﾉWﾛｷｪ┌ゲWデ; ﾐﾛ┌ﾐｷﾆ eve.kitt@kutsekoda.ee 

 

TOETATI NOOR MEISTER ヲヰヱヵ ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲデ 

Vﾛｷゲデﾉ┌ゲデ┌ﾉWﾏ┌ゲWSぎ 

I に K;ヴﾉ HWｷﾐゲﾗﾗ ふVﾛヴ┌ﾏ;; K┌デゲWｴ;ヴｷS┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲぶ に ヵΑがヶΑ ヮ┌ﾐﾆデｷ ヱヰヰ╄ゲデ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ┌ゲデき 
II に Kuido Torp ふV;ﾉｪ;ﾏ;; K┌デゲWﾛヮヮWﾆWゲﾆ┌ゲぶ に 55,83 -ず- 

III に Kaspar Roose (Tartu Kutsehariduskeskus) に 50,07 -ず- 

EMTL TOETUSKIRJAD 

TTÜ P┌ｷS┌デﾜﾜﾉWﾏｷゲW ﾛヮヮWデﾗﾗﾉ ゲ;ｷ デ@ﾐ┌ EMTL デﾗWデ┌ゲﾆｷヴﾃ;ﾉW ヴｷｷｪｷWWﾉ;ヴ┗Wゲデ デ@ｷWﾐS;┗; ;Hｷ 2015 

aastaks. TTÜ Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┗;ﾉｷゲ ┗@ﾉﾃ; Β ヴｷｷﾆﾉｷﾆ┌ デ@ｴデゲ┌ゲWｪ; ヮヴﾗaWゲゲ┌┌ヴｷが ﾏｷS; デﾗWデ;デ;ﾆゲW ﾗデゲW 
ヴｷｷｪｷWWﾉ;ヴ┗Wゲデ ﾃ┌H; ;ﾉ;デWゲ ヲヰヱヵ ;;ゲデ;ゲデく TTÜ P┌ｷS┌デﾜﾜデﾉWﾏｷゲW ヮヴﾗaWゲゲ┌┌ヴ ﾗﾉｷ ┑ﾆゲ ﾆ;ｴWﾆゲ;ゲデ 
┗@ﾉﾃ;┗;ﾉｷデ┌ゲデ ﾃ; Wゲｷデ;デｷ ﾆｷﾐﾐｷデ;ﾏｷゲWﾆゲ HTM-ile. 

29. jaanuar 2015 EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ﾐｷﾏWﾉ koostasime toetuskirja Tallinna Ehituskooli 

taotlusele eraldada ヴ;ｴ;ﾉｷゲｷ ┗;ｴWﾐSWｷSが Wデ ┗@ヴゲﾆWﾉデ ヴWﾐﾗ┗WWヴｷデ┌S ﾃ; ゲW;SﾏWデWｪ; ゲｷゲ┌ゲデ;デ┌S 
ﾛヮヮWｴﾗﾗﾐWゲ ﾗﾉWﾆゲ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;S; ESF ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ずT@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌デW デﾜﾜ;ﾉ;ﾐW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲ ﾃ; 
;ヴWﾐS┌ゲデWｪW┗┌ゲWSさ ヴ;;ﾏWゲ Βヰ-tunniseid puidupingioperaatori ja tisleri kursusi. 

EMTL デWﾗゲデ;デ┌S ┑ヴｷデ┌ゲデW デWｪWﾉｷﾆ デegevuskava 2015 aastal ja koolituste agenda liikmetele 

Aeg 2015 Tegevuste agenda Toimumiskoht Kellele 

ﾏﾛWﾉS┌Sい 

Korraldaja 

26.01.2015 Klastri EU41530 

ヮ;ヴデﾐWヴｷデW ┑ﾉW┗;;デW 
koosolek 

Tallinn Klastri partnerid EMTL 

29.01.2015 PUIDU VALDKONNA 

デﾜﾜ;ﾐSﾃ;デW ┑ﾏ;ヴﾉ;┌;ﾉW 
29.01.2015.a 

P@ヴﾐ┌ 
Kutsehariduskeskus

が P@ヴﾐ┌ 

Liikmed   

4.02.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

19.02.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

Tallinna Ehituskool, 

Tallinn 

juhatus + 

liikmed 

EMTL 

4.03.2015 FSC ja PEFC seminar ÜﾉWﾏｷゲデW ｴﾗデWﾉﾉｷ 
konverentsiruum 

liikmed BM Trada 

EESTI 

4.03.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 
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Aeg 2015 Tegevuste agenda Toimumiskoht Kellele 

ﾏﾛWﾉS┌Sい 

Korraldaja 

6.03.2015 TｷゲﾉWヴｷデW K┌デゲW┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲ 
Noor Meister 2015 

EWゲデｷ N@ｷデ┌ゲデW 
Messikeskus, 

Tallinn 

Liikmed Innove/EMTL 

7.03.2015 

11.03.2015 Klastri EU41530 

partnerite koosolek 

Tallinna Ehituskool, 

Tallinn 

Klastri partnerid EMTL 

31.03.2015 3D printimise konverents Mektory Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

Tﾜﾜゲデ┌ゲ-

uudised 

1.04.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

7.04.2015 MÖÖBLITOOTJATELE 
SUUNATUD SEMINAR 

Swedbank, Tallinn Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

Swedbank + 

EMTL 

9.04.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

Tallinna Ehituskool, 

Tallinn 

juhatus + 

liikmed 

EMTL 

24.04.2015 Praktiline 

projektijuhtimine (Algis 

Perens) 

Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed + klastri 

partnerid 

EMTL 

30.04.2015 EMTL ÜﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ VｷｷﾆｷﾐｪｷデW ﾆ┑ﾉ; Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EMTL 

12.05.2015 Industry 4.0 Radisson Blue 

HﾗデWﾉ Oﾉ┑ﾏヮｷ; 

Liikmed + klastri 

partnerid 

ITL 

13.05.2015 

28.05.2015 Klastri partnerite 

koosviibimine 

Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Klastri partnerid EMTL 

20.05.2015 PWｴﾏW ﾏﾜﾜHﾉｷ ┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾃ; 
kutsega seonduv 

デW;HWヮ@W┗ 

Tallinna Ehituskool, 

Tallinn 

Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EMTL 

26.05.2015 Kﾜﾉﾐｷ ﾏWゲゲｷSW ｷﾏﾏ ﾃ; 
Orgatec esitlusele 

Tallinn Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EMTL 

1.06.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

16.06.2015 Taani sihtturu seminar EAS Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EAS 

17.06.2015 Kﾉ;ゲデヴｷ ヮ;ヴデﾐWヴｷデW ┑ﾉW┗;;デW 
koosolek 

Tallinn Klastri partnerid EMTL 

18.06.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

  juhatus + 

liikmed 

EMTL 

30.06.2015 Praktiline 

projektijuhtimine (Algis 

Perens) 

Tallinn, Mectory Liikmed + klastri 

partnerid 

EMTL 

30.06.2015 IMOSe seminar Tallinn, Mectory Liikmed + klastri 

partnerid 

CADSYS OÜ ﾃ; 
EMTL 

1.07.2015 EMTL juhtgrupi koosolek   Liikmed EMTL 

5.08.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Saaremaa Liikmed EMTL 

6.08.2015 MÖÖBLITOOTJATE 
GOLFIKARIKAS 2015,  

Saaremaal toimuvale 

Saaremaa Liikmed + klastri 

partnerid 

EMTL 

7.08.2015 

http://furnitureindustry.ee/pehme-moobli-valmistaja-kutsega-seonduv-teabepaev/
http://furnitureindustry.ee/pehme-moobli-valmistaja-kutsega-seonduv-teabepaev/
http://furnitureindustry.ee/pehme-moobli-valmistaja-kutsega-seonduv-teabepaev/
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klastri EU41530 

┑ｴｷゲゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾉW 

Aeg 2015 Tegevuste agenda Toimumiskoht Kellele 

ﾏﾛWﾉS┌Sい 

Korraldaja 

19.08.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

  juhatus + 

liikmed 

EMTL 

2.09.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

7.10.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

8.10.2015 MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW V 
konverents 

Swissotel, Tallinn Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EMTL 

29.10.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

Technopolis 

ÜﾉWﾏｷゲデW Vip ruum 

juhatus + 

liikmed 

EMTL 

4.11.2015 EMTL juhtgrupi koosolek Fahle Maja (Kalla 

MﾜﾜHWﾉぶが T;ﾉﾉｷﾐﾐ 

Liikmed EMTL 

11.11.2015 Klaster EUR 41530 

partnerite koosolek 

Tallinna Ehituskool Klastri EU41530 

projekti 

partnerid 

EMTL 

18.11.2015 OSKA metsanduse ja 

ヮ┌ｷS┌デﾜﾜゲデ┌ゲW 
valdkondlik eksperdikogu 

Sihtasutus 

Kutsekoda 

Sektori 

esindajad 

Sihtasutus 

Kutsekoda 

25.11.2015 EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ 
stipendium (Tiit Kapsi 

nimeline) 

Tallinn 

TWｴﾐｷﾆ;┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉ ;┌ﾉ; 

 EMTL esindajad EMTL 

25.11.2015 EMTL ;;ゲデ;ﾉﾛヮ┌ ┑ヴｷデ┌ゲが 
A;ゲデ; MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ; 
valimine, Parim tisleri 

Wヴｷ;ﾉ; ﾆ┌デゲWﾛヮWデ;ﾃ;, Eesti 

parim Noor Tisler 

 Restoranis Gloria Liikmed + 

ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;S 

EMTL 

17.12.2015 EMTL korraline juhatuse 

koosolek 

 L-Uks, Kulna, 

Harjumaa 

juhatus + 

liikmed 

EMTL 

 

KOOSOLEKUD 

2015 aastal toimus 6 juhatuse koosolekut (19. veebruar, 9. aprill, 18. juuni, 19. august, 29. 

oktoober, 17. detsember), regulaarsed juhtgrupi koosolekuid toimus 11, iga kuu esimesel 

ﾆﾗﾉﾏ;ヮ@W┗;ﾉ (2. detsembril juhtgrupi koosolekut ei toimunud).  Lｷゲ;ﾆゲ デﾗｷﾏ┌ゲｷS ﾆ; ﾏﾛﾐWS 
elektroonsed koosolekud. 

 

LIIDU KONTORI ASUKOHT 

EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ﾆﾗﾐデﾗヴ ﾗﾐ ﾆﾗﾉｷデ┌S WゲｷﾐS┌ゲﾉｷﾆ┌ﾏ;ゲゲW ﾃ; ﾉﾗｪｷゲデｷﾉゲWﾉデ ヮ;ヴWﾏ;ゲゲW ﾆﾗｴデ;が 
┌┌WﾉW ;;SヴWゲゲｷﾉW ;ﾉ;デWゲ ヱく ﾐﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヴが P@ヴﾐ┌ ﾏﾐデ ヱヶヰEが ヱヱンヱΑが T;ﾉﾉｷﾐﾐ ふゲ┌┌ヴ┌ゲ ヲヰがΒ ﾏΖ). 

M;ﾃ; ┑ﾏHWヴ デ;ゲ┌デ; ヮ;ヴﾆｷﾏｷﾐWく LWヮｷﾐｪ ﾉﾛヮWH 31.oktoober 2019.a. Alates Lepingu kehtimise 

ﾆﾗﾉﾏ;ﾐS;ゲデ ふンくぶ ;;ゲデ;ゲデ ┗ﾛｷH Ü┑ヴｷﾉW;ﾐSﾃ; デﾛゲデ; ┑┑ヴｷ ┑ﾆゲ ふヱぶ ﾆﾗヴS ;;ゲデ;ゲ ヵХ ふ┗ｷｷゲ ヮヴﾗデゲWﾐデｷぶ 
デ┌ﾉWﾐW┗;ﾉデ ┗;ヴ;ゲWﾏ;ﾉデ ﾆWｴデｷﾐ┌S ┑┑ヴｷﾏ@@ヴ;ゲデく HWデﾆWﾉ ﾆWｴデｷ┗ ┑┑ヴｷﾏ@@ヴ Βく- EURっ ﾏΖが ┑┑ヴ ヱヶΒく- 
(ilma km-デ;くぶ Ü┑ヴｷ デﾛゲデﾏｷゲWゲデ ﾗﾐ Ü┑ヴｷﾉW;ﾐSﾃ; ﾆﾗｴ┌ゲデ;デ┌S デW;デ;ﾏ; Ü┑ヴﾐｷﾆ┌ﾉW ﾆｷヴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾐｷﾐｪ 
デ;;ゲWゲｷデ;デ;┗;ゲ ┗ﾗヴﾏｷゲ WデデW ┗@ｴWﾏ;ﾉデ ヱ ふ┑ﾆゲぶ ﾆ┌┌く 
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Eelmistes ruumides rendikulu oli Toompeal, Kiriku 6 (4 kuud) keskmiselt 186,65 EUR/kuus. 

M┌ゲデ;ﾏ@Wﾉが Aﾆ;SWWﾏｷ; デWW ヲヱっヴ ﾗﾐ ヴWﾐSｷﾆ┌ﾉ┌ ﾗﾉﾐ┌S ヱΑヱがンヶ EURっﾆ┌┌ゲ ふゲ┌┌ヴ┌ゲ ヲヱ ﾏΖぶく 
JUHTIMINE JA JUHATUSE KOOSSEIS 

2015 aasta aprillis EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ┗@ｴWﾐWゲ ヲ ｷﾐｷﾏWゲW ┗ﾛヴヴ; juhatus koosseis 7- le 

isikule: Robert Pajussaar に juhatuse esimees, Priit Kerma に aseesimees, Taimi Hillak, Priit 

Tamm, Raul Laidvee, Peeter Kuum, Jaan Kers. Tegevust juhivad juhatuse esimees, juhatuse 

aseesimees. ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ;ヮヴｷﾉﾉｷゲ ｴ@@ﾉWデ;デｷ EMTL ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌ﾉ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ﾆﾗﾗゲゲWｷゲ┌ゲデ ┗@ﾉﾃ; PｷﾉﾉW 
Meier に aseesinaine ja Rolf Relander. Revisjonikomisjon on 2 liikmeline. 

Revidendid: 

Raivo Niidas に raivo.niidas@ehituskool.ee , +372 53419332 

Ain Tats に ain.tats@neti.ee , +372 505 3285 

EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ゲ デﾜﾜデ;H ┑ﾆゲ ヮﾛｴｷﾆﾗｴ;ｪ; デﾜﾜデ;ﾃ; ゲWW ﾗﾐ デWｪW┗SｷヴWﾆデﾗヴく ヱ ﾃ┌┌ﾉｷゲデ 
2014 asus ametisse Ain Tats asemel uus tegevdirektor Herkki Kitsing. 

Juhatuse liikmetele 2015 ;;ゲデ;ﾉ デﾜﾜデ;ゲ┌ Wｷ ﾏ;ﾆゲデ┌Sく ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ﾏ@ヴデゲ に august maksti 

デﾜﾜデ;ゲ┌ ﾃuhatuse esimehele klastri EU41530 projekti arendusjuhtimise eest. Eゲﾏ;デ@ｴデゲ;ﾆゲ 
tegevuseks 2015 maj;ﾐS┌ゲ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾉｷ ﾆﾉ;ゲデヴｷ EU ヴヱヵンヰ ず MﾜﾜHﾉｷデﾜﾜゲデ┌ゲW WﾆゲヮﾗヴSｷ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲW 
デﾛゲデﾏｷﾐW さ ヮヴﾗﾃWﾆデｷ tegevuste elluviimine 31.08.2015 ning aruannete kaitsmine EAS ees. 

LIIKMETE RAHULOLU 2014 aasta osas 

LｷｷS┌ ﾉｷｷﾆﾏWデW ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW ;ﾉ┌ゲWﾉ ﾗﾉｷ ﾆWゲﾆﾏｷﾐW ｴｷﾐﾐ;ﾐｪ EMTL ヲヰヱヴ ;;ゲデ; デWｪW┗┌ゲWﾉWぎ 
R;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW ｴｷﾐﾐ;ﾐｪ ;ﾐデｷ ゲﾆ;;ﾉ;ﾉ ヱ ﾆ┌ﾐｷ ヵく V;ゲデ;ゲｷS ヱヴ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW LｷｷS┌ ﾉｷｷｪWデが 
mis moodustab 28 % EMTL liikmeskonnast.  

Eelmisel 2013 aastal vastas tagasiside ankeedile 12 liiget.  

R;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデWデ ┗;;デ;デ;ぎ JﾗﾗﾐｷゲWﾉ ヱく ヲΒ Х EMTL ﾉｷｷﾆﾏWデW ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW 
tulemused aastal 2014 vs 2013. 

 

 
 

Jﾗﾗﾐｷゲ ヱく ヲΒ Х EMTL ﾉｷｷﾆﾏWデW ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW デ┌ﾉWﾏ┌ゲWS ;;ゲデ;ﾉ ヲヰヱヴ ┗ゲ ヲヰヱンく  
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1. Informatsiooni vahendamine liidu liikmetele

2. Teenuste osutamine liidu liikmetele (projektid,

ゲWﾏｷﾐ;ヴｷSが ┑ヴｷデ┌ゲWSぶ

3. Kodulehe kasulikkus

ヴく K┌デゲWﾛヮヮW WSWﾐS;ﾏｷﾐW

ヵく J┌ｴ;デ┌ゲW ﾃ; デWｪW┗ﾃ┌ｴｷ デﾜﾜ

Rahulolu hinnang skaalal 1-5
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ヲΒХ EMTL ﾉｷｷﾆﾏWデW ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉ┌ ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW デ┌ﾉWﾏ┌ゲWS 
aastal 2014 vs 2013

2013 2014

mailto:raivo.niidas@ehituskool.ee
mailto:ain.tats@neti.ee
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Liikmete ettepanekud:  

Tagasiside 1: Pﾜﾜヴ;デ; ヴﾗｴﾆWﾏ デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ヮWｴﾏWﾏﾜﾜHﾉｷ ゲWﾆデﾗヴｷゲ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆ┌ ｷﾐｷﾏヴWゲゲ┌ヴゲｷ 
┗@ﾉﾃ;ﾛヮWデ;ﾏｷゲWﾉW ｴ;ヴｷS┌ゲゲ┑ゲデWWﾏｷゲく PヴﾗﾏﾗS; ヮWｴﾏWﾏﾜﾜHﾉｷ Wヴｷ;ﾉ; ﾐｷｷ ﾆ┌デゲWﾛヮヮWゲが ﾆ┌ｷ ﾆ; 
ﾆﾛヴｪﾆﾗﾗﾉｷゲく  
Tagasiside 2: A;ゲデ;ヴ;;ﾏ;デ ﾆｷｷヴWゲデｷ @ヴ; デWｴ;が ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲW ﾛヮヮW┗ｷSWﾗS デﾗﾗデﾏｷゲWデデW┗ﾛデWデWゲ 
デ┌ﾉWH @ヴ; デWｴ;く  
Tagasiside 3: Pﾗゲくヴ づ ;ﾐデ┌S ｴｷﾐﾐ;ﾐｪ Wｷ ﾗﾉW ﾆヴｷｷデｷﾆ; ┗;ｷS ﾐ@ｷデ;H ゲWS;が Wデ ヮ;ﾉﾃ┌ ﾗﾐ ┗WWﾉ デWｴ;く 
Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ﾆﾛｷﾆｷSW ﾗゲ;ヮﾗﾗﾉデWｪ;ぎ EMTL-kutsekoolid-HTMが Iﾐﾐﾗ┗Wく T@ﾐ; ﾗﾐ ﾏｷデﾏWS ﾆ┌デゲWﾆﾗﾗﾉｷS 
ﾃ┌H; ﾉﾗﾗH┌ﾐ┌S デｷゲﾉWヴｷ Wヴｷ;ﾉ; ﾛヮWデ;ﾏｷゲWゲデ ┗ﾛｷ ﾉﾗﾗH┌ﾏ;ゲ ゲWS; Wヴｷ;ﾉ; ;┗;ﾏ;ゲデ ふﾆﾗﾗﾉｷSWﾉ Wｷ ﾗﾉW 
┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ;┗;S; ﾛヮヮWヴ┑ｴﾏ;が ﾆ┌ゲ ﾗﾐ ﾛヮｷﾉ;ゲｷ ﾐデ Βが Wヴｷ;ﾉ; ﾉ@ｴWH ﾉｷｷｪ; ﾆ;ﾉﾉｷﾆゲぶが ゲWゲデ ゲWﾉﾉWゲデ 
ｴ┌┗ｷデ┌┗;ｷS ﾐﾗﾗヴｷ Wｷ デ┌ﾉW ヮW;ﾉWく ÜｴWﾆゲ ヮﾛｴﾃ┌ゲWﾆゲ ﾗﾐ ｷｷ┗W ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲが デWｷゲWﾆゲ ﾗﾐ Wヴｷ;ﾉ; ﾏｷデデW ヮｷｷゲ;┗ 
tutvustamine noorteﾉWく SWS; デWW┗;S ﾆ┑ﾉﾉ ﾆﾗﾗﾉｷS ｷゲWが ﾆ┌ｷS ﾃﾛ┌ﾉｷゲWﾏ ゲﾛﾐ┌ﾏ ﾗﾐ ﾗﾗS;デ┌S 
WデデW┗ﾛデﾃ;デWﾉデが ﾆWゲ デWｪWﾉW┗;S ゲWﾉﾉWゲ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ヴW;;ﾉゲWﾉデく  
Panustada enam eriala tutvustamisele (reklaam). Edulood tisleri ameti omandanud 

ﾛヮｷﾉ;ゲデWゲデが ﾆWゲ ﾗﾐ デ@ﾐ; デWｪｷﾃ;S ゲWﾉﾉWゲ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲく  
- SWﾉｪｷデ;S; ﾐﾗﾗヴデWﾉW ﾏｷﾉﾉｷゲWS ﾗﾐ ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWS ゲWﾉﾉWゲ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ふｴW; デｷゲﾉWヴ ┗ﾛｷH ﾗﾉﾉ; 
デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ゲ ﾐデぎ ┗;ｴWデ┌ゲW ﾏWｷゲデWヴ б デﾗﾗデﾏｷゲﾃ┌ｴデ б ﾏﾜﾜHﾉｷ Sｷゲ;ｷﾐWヴ ふﾃﾗﾗﾐWゲデ;ﾃ;ぶ б ﾏﾜﾜHﾉｷ ﾏ┑┑ﾃ; 
ふﾏ┑┑ｪｷﾃ┌ｴデぶ б ﾗﾉﾉ; WデデW┗ﾛデﾃ; ぐぶ KﾗﾗﾉｷSWゲ ﾏW ヴ@@ｪｷﾏW ゲWﾉﾉWゲデが ;ｪ; ﾐﾗﾗヴデWﾉW on vaja, et see 

ゲﾛﾐ┌ﾏ ﾃﾛ┌;ﾆゲ ﾆ; ﾏ┌ﾃ;ﾉデ ﾐWﾐSWﾐｷく  
- Leida materiaalseid vahendeid motiveerimaks ﾛヮｷﾉ;ゲｷが ﾆﾗﾗﾉWが ﾛヮｷﾉ;ゲデW ﾃ┌ｴWﾐS;ﾃ;ｷS ┗ﾛデﾏ; 
ﾗゲ; ﾆ┌デゲWﾏWｷゲデヴｷ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲデWﾉデく N@ｷデWﾆゲ Hﾗﾉﾉ;ﾐS デﾗWデ;H ゲWS; ヮヴﾗデゲWゲゲｷ ヲヵ ﾏｷﾉﾃく オ - 
デヴWWﾐｷﾐｪﾉ;;ｪヴｷSが ﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW ﾃ; ┗;ﾃ;ﾉｷﾆW デﾜﾜヴｷｷゲデ;SW ゲﾗWデ;ﾏｷﾐW ふ┗ﾛヴSﾉ┌ゲ ヮﾗﾉW Wｴﾆ ﾆﾗｴ;ﾐWが ﾆ┌ｷS 
;ﾐﾐ;H ;ｷﾏ┌ ヮヴｷﾗヴｷデWWデｷSWゲデぶく T@ﾐ; デﾗｷﾏ┌H MM ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲ Bヴ;ゲｷｷﾉｷ;ゲ ﾃ; EWゲデｷ ﾗﾐ ゲW;ﾉ WゲｷﾐS;デ┌Sく ン-

ヶく ﾃ┌┌ﾐｷ デﾗｷﾏ┌H デヴWWﾐｷﾐｪ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲ T;;ﾐｷゲ ﾆ┌ｴ┌ ﾗﾉｷﾏW ﾆ┌デゲ┌デ┌Sく V;ｴWﾐSWｷS ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲWﾆゲ ヮﾗﾉWく  
- Nﾗﾗヴ MWｷゲデWヴ ﾗﾐ ｷｪ;デｷ ┗@@ヴデ ┑ヴｷデ┌ゲが ﾆ┌ｷS ヮW;ﾆゲ ﾗﾉWﾏ; デｷヮヮゲ┑ﾐSﾏ┌ゲ ┗;H;ヴｷｷｪｷ ﾏ;ゲデ;;Hｷゲ ﾐ;ｪ┌ 
seda on Soomes Taiデ;ﾃ; ふaｷヴﾏ;S ﾗﾐ ｴ┌┗ｷデ;デ┌S ゲW;ﾉ ﾗﾏ; ゲW;SﾏWｷS ┑ﾉWゲ ヮ;ﾐWﾏ;ぶく K;ゲ EWゲデｷ 
ﾃﾛ┌;H ﾆ┌ﾐ;ｪｷ ゲWﾉﾉｷゲW デ;ゲWﾏWﾐｷい 

Liikmete ettepanekud koolitustele ja seminaridele:  

Tagasiside 1: H;ヴｷS┌ゲW デWWﾏ;く Eヴｷ;ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴｷゲWWヴｷﾏｷﾐW EWゲデｷ ﾐﾗﾗヴデWﾉWく K┌デゲWﾛヮW ﾃ; 
デ;ゲWﾏWﾛヮW ﾆﾛヴｪﾆﾗﾗﾉｷゲく Milliseid tuleviku tehnoloogiad ja materjale peaks ametikoolides ja 

┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉｷゲ ﾛヮWデ;ﾏ;い IT-ﾉ;ｴWﾐS┌ゲWS ﾏﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾏｷゲWゲく  
Tagasiside 2: TﾗﾗデﾏｷゲW ﾃ┌ｴデｷﾏｷゲW ;ﾉ;ゲWｷS ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷ WデデW┗ﾛデデW ﾃ┌ｴデｷSWﾉWが デﾗﾗデﾏｷゲﾃ┌ｴデｷSWﾉWが 
WWゲデﾜﾜﾉｷゲデWﾉWく 
 

Kﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデW ヲヰヱヵ ;;ゲデ; ﾆﾗｴデ; ﾆoostas: Herkki Kitsing  

Tegevdirektor 

MTÜ EWゲデｷ MﾜﾜHﾉｷデﾗﾗデﾃ;デW Lｷｷデ 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 114 613 695 2

Nõuded ja ettemaksed 31 776 49 509 3,4,5,6

Kokku käibevara 146 389 50 204  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 420 1 816 7

Kokku põhivara 1 420 1 816  

Kokku varad 147 809 52 020  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 98 732 33 659 8,9,10

Kokku lühiajalised kohustused 98 732 33 659  

Kokku kohustused 98 732 33 659  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 346 1 346  

Reservid 128 128  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 887 17 722  

Aruandeaasta tulem 30 716 -835  

Kokku netovara 49 077 18 361  

Kokku kohustused ja netovara 147 809 52 020  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 46 281 40 149 12

Annetused ja toetused 386 284 210 868 13

Tulu ettevõtlusest 20 230 1 883 14

Kokku tulud 452 795 252 900  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -364 751 -210 867  

Mitmesugused tegevuskulud -37 887 -25 794 15

Tööjõukulud -19 045 -16 910 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -396 -165 7

Kokku kulud -422 079 -253 736  

Põhitegevuse tulem 30 716 -836  

Muud finantstulud ja -kulud 0 1  

Aruandeaasta tulem 30 716 -835  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 30 716 -836  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 396 167  

Kokku korrigeerimised 396 167  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 17 733 9 967  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 65 073 -85 719  

Kokku rahavood põhitegevusest 113 918 -76 421  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -1 981  

Laekunud intressid 0 1  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -1 980  

Kokku rahavood 113 918 -78 401  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 695 79 096 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 113 918 -78 401  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 114 613 695 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2013 1 346 128 17 722 19 196

Aruandeaasta tulem 0 0 -835 -835

31.12.2014 1 346 128 16 887 18 361

Aruandeaasta tulem 0 0 30 716 30 716

31.12.2015 1 346 128 47 603 49 077
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse

printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),

kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis

investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste

laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust

kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused

ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja

kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised

ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete

bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust

vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste

tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste

nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

maksumusega alates 640 eurot. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse 

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud 

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.] Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis 

koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud 

vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub 

sarnaselt ostetud põhivaraga. 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettvõte saab varaobjektiga seotud 

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse 

kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale 

põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea 

jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest 

eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele 

eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. 

 

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised: 

- Ehitised ja rajatised 3-5% 

- Tootmisseadmed 8-10% 

- Muud masinad ja seadmed 10-20% 

- Muu inventar ja IT seadmed 20-30% 

 

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. Amortisatsiooni
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arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus

ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. Igal

bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara

kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale

väärtusele. [Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti

soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse

kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna. / Laenude intressikulusid põhivara soetusmaksumuses ei kapitaliseerita.] Materiaalse

põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam 

majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude

äritulude või muude ärikulude real. Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul,

klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    650 eurot

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud

soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele

kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud

tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades

sisemise intressimäära meetodit.  Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates

bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid

enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli

õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,

mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena. Mitterahalisel sihtfinantseerimisel võetakse saadud vara bilansis arvele

tema õiglases väärtuses ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud

vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul. Tegevuskulude

sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse

kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Netomeetotil kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu

vähendusena. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel “Muud äritulud/muud ärikulud” (eraldi kirjetel

“Sihtfinantseerimise tulu/kulu”).

Tulud

Tulude arvestus 

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud 

kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse 

osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. 

 

Liitumistasud 

Liitumistasud kajastatakse tuluna perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt liitumisega seotud teenust tarbivad. Juhul, kui teenuse müügi periood 

ei ole lepingus fikseeritud, kajastatakse liitumistasu tuluna liitumisega seoses tehtud investeeringute kasuliku eluea jooksul. 

 

Intressitulu [, litsentsitasusid] kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu



19

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse 

intressitulu kassapõhiselt. [Tulu litsentsitasudest kajastatakse tekkepõhiselt, võttes arvesse lepingu tingimusi Juhul kui bilansipäeval

ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise

kohustuse real „Võlad ja ettemaksed“[/“Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud” /“Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud”]. Juhul

kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse 

vahe bilansis real „Nõuded ja ettemaksed“.

Seotud osapooled

MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke/liikmete (emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod 114 613 695

Kokku raha 114 613 695

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 27 838 27 838 4

Ostjatelt laekumata

arved
27 838 27 838  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 834 1 834 5

Ettemaksed 2 104 2 104  

Tulevaste perioodide

kulud
1 902 1 902  

Muud makstud

ettemaksed
202 202  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 776 31 776  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 9 064 9 064 4

Ostjatelt laekumata

arved
9 064 9 064  

Muud nõuded 40 243 40 243  

Viitlaekumised 40 243 40 243  

Ettemaksed 202 202  

Muud makstud

ettemaksed
202 202  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
49 509 49 509  
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ostjatelt laekumata arved 27 838 9 064

Ostjatelt laekumata arved 27 838 9 064

Kokku nõuded ostjate vastu 27 838 9 064

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 1 834 0 0 0

Üksikisiku tulumaks 0 391 0 374

Sotsiaalmaks 0 757 0 676

Kohustuslik kogumispension 0 46 0 41

Töötuskindlustusmaksed 0 55 0 56

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 834 1 249 0 1 147

Lisa 6 Muud nõuded
(eurodes)

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Viitlaekumised 40 243 40 243

Kokku muud nõuded 40 243 40 243
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2013  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

  

Ostud ja parendused 1 981 1 981 1 981

Amortisatsioonikulu -165 -165 -165

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 1 981 1 981 1 981

Akumuleeritud kulum -165 -165 -165

Jääkmaksumus 1 816 1 816 1 816

  

Amortisatsioonikulu -396 -396 -396

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 981 1 981 1 981

Akumuleeritud kulum -561 -561 -561

Jääkmaksumus 1 420 1 420 1 420
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 154 154 9

Võlad töövõtjatele 4 598 4 598 10

Maksuvõlad 1 249 1 249 5

Saadud ettemaksed 96 96  

Tulevaste perioodide

tulud
96 96  

Lühiajalised eraldised:

Klastri EU41530 projekt
92 635 92 635    

Kokku võlad ja

ettemaksed
98 732 98 732  

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 28 114 28 114 0 0 9

Võlad töövõtjatele 3 709 3 709 0 0 10

Maksuvõlad 1 147 1 147 0 0 5

Muud võlad 689 689 0 0  

Muud viitvõlad 689 689 0 0 11

Kokku võlad ja

ettemaksed
33 659 33 659 0 0  

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Võlad tarnijatele 154 28 114

Kokku võlad tarnijatele 154 28 114

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Palgavõlg 918 694

Puhkusereserv 3 680 3 015

Kokku võlad töövõtjatele 4 598 3 709
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Lisa 11 Muud võlad
(eurodes)

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud viitvõlad 689 689 0 0

Kokku muud võlad 689 689 0 0

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 43 861 40 149

Sihtotstarbelised tasud   

Muud tulud: teenused, koolitused 2 420 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 46 281 40 149

Lisa 13 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 353 623 179 535

Sihtfinantseerimine: Kutseomistamisefond 32 661 31 333

Kokku annetused ja toetused 386 284 210 868

sh eraldis riigieelarvest 32 661 31 333

sh toetus EAS-lt 353 623 72 909

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

Konverentsi korraldamine 20 230 1 883

Kokku tulu ettevõtlusest 20 230 1 883
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent 5 102 2 275

Mitmesugused bürookulud 1 299 2 294

Lähetuskulud 0 2 148

Liikmemaksud teistele ühingutele 220 220

Muud kulud 3 108 475

Raamatupidamisteenused 2 469 2 790

Pangateenused 81 71

Juriidilised kulud, lepingutasud, viivised lepingutelt 2 052 13 318

Majandustarkvara rent 360 212

Krediidiinfo kulud 526 478

Reklaami kulud 0 1 168

Koosoleku kulud 733 345

Kodulehe kulud 402 0

Esinduskulud 4 298 0

Erisoodustusega seotud kulud 5 027 0

Konverentsi kulud 12 210 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 37 887 25 794

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 14 234 12 619

Sotsiaalmaksud 4 811 4 291

Kokku tööjõukulud 19 045 16 910

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Juriidilisest isikust liikmete arv 50 48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 14 234 12 619


