
EIL ÜLDKOGU PROTOKOLL NR 17 

Toimumise aeg: 17.02.2021, kell 16.00-17.00 

Asukoht: virtuaalne koosolek 

Üldkogu töökorraldus: 

Kvoorum 

Valitud delegaate: 79; kvoorum 40; kohal 66; (lisas delegaatide nimekiri) 

Üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

Koosoleku juhataja: Leo Rummel  

Koosoleku protokollija: Ilen Ruumet 

 

EIL üldkogu päevakord: 

1) 2020. aasta majandusaasta aruande ja revidendi aruande kinnitamine; 

2) juhatuse koosseisu muudatuste kinnitamine; 

3) liikmemaksu printsiipide kinnitamine; 

4) 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 

5) 2021. aasta revidendi kinnitamine; 

6) infopunkt: juhatuse valitud asepresident; 

7) infopunkt: valitud aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2020; 

8) infopunkt: Tallinna Polütehnikum lõpetanud liikmelisuse 31.12.2020; 

9) infopunkt: EILile konkursiga leitud tudengist projektijuht; 

10) kohapeal tõstatatud küsimused. 

 

1. 2020. aasta majandusaasta aruande ja revidendi aruande 

kinnitamine 

2020. aasta eelarves kavandatud ja tegelikud TULUD: 

• Liikmemaksud - kavandatud 15 490 €, tegelik 20 083 €  

• Tulud ettevõtlusest – kavandatud 8 010 €, tegelik 0 € 

• Annetused ja toetused – kavandatud 0 €, tegelik 1000 € 

• Muud tulud – kavandatud 0 €, tegelik 4 € 

• KOKKU – kavandatud 23 500 €, tegelik 21 087 € 



2020. aasta eelarves kavandatud ja tegelikud KULUD: 

• FEANI liikmemaks – kavandatud 2 296 €, tegelik 2296 € 

• Pangateenustasu – kavandatud 100 €, tegelik 28 € 

• Raamatupidamine – kavandatud 500 €, tegelik 307 €  

• Palgakulu (s.h. sots .maks) – kavandatud 1 550 €, tegelik 1539 € 

• Sõiduauto kompensatsioon – kavandatud 1 536 €, tegelik 1519 € 

• Bürookulud, ruumide rent – kavandatud 200 €, tegelik 0 € 

• Lähetuskulud – kavandatud 1 200 €, tegelik 797 € 

• Kodulehe administreerimine – kavandatud 200 €, tegelik 74 € 

• Tehnika ja tarkvara hooldus – kavandatud 200 €, tegelik 144 € 

• Vastuvõtt / EIL aastapäev – kavandatud 2 670 €, tegelik 0 € 

• Muud kulud, sh külaliste vastuvõtt – kavandatud 600 €, tegelik 800 

€  

• Notaritasud – kavandatud 100 €, tegelik 0 € 

• Rahvusvaheliste seminaride osavõtt 400 €, tegelik 0 € 

• Sideteenus – kavandatud 500 €, tegelik 1094 € 

• Teadus– ja Tehnikamuuseum – kavandatud 11 448 €, tegelik  11 

448 € 

• KOKKU – kavandatud 23 500 €, tegelik 21 083 € 

• 2020 MAA kogutulem: 

• Tulud 21 087 € 

• Kulud 21 083 € 

• Kokku +4 € 

• Raha kontol 31.12.2019 – 31 357 € 

• Raha kontol 31.12.2020 – 31 404 € 

Revidendi aruanne:  

„Olen kontrollinud MTÜ Eesti Inseneride Liit 31.detsembril 2020 lõppenud 

majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mille 

koosseisu kuulub bilanss seisuga 31.12.2020. tulemiaruanne, 

rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne ja lisad.  

Minu poolt läbiviidud revisjon hõlmas 2020 aasta kogu majandustegevuse. 

Kontrollisin algdokumentide olemasolu, raamatupidamise kirjendite 



õigsust ja nende kajastamist raamatupidamises. Kontrollimisel puudusi 

kindlaks ei teinud. Kõik majandustehingud on kajastatud raamatupidamise 

aruannetes õigesti ja õiglaselt. 

Olen seisukohal, et MTÜ Eesti Inseneride Liidu raamatupidamise 

aastaaruanne seisuga 31.detsember 2020 (bilansimahuga 31423 eurot, 

aruandeaasta tulemiga 4 eurot ja rahaliste vahendite jäägiga 31404 

eurot) on koostatud õigesti ja õiglaselt.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 

Finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. 

 

 
Tallinn 21.01.2021 

Reet Näkk  
 

Valitud revidendiks MTÜ Eesti Inseneride Liidu üldkogu poolt vastavalt 
koosoleku protokollile nr.16 09.09.2020“ 

 

Hääletamine:  

Poolt  66; Vastu 0; Erapooletud 0; 
OTSUS 1.1: Kinnitada EIL 2020. majandusaasta ja revidendi 

aruanne. 
 

 

2. EIL juhatuse koosseisu muudatuste kinnitamine 

• Narva Inseneride Liit on avaldanud soovi asendada nendepoolne EILi 

juhatuse liige Julia Labastova Igor Andrejeviga. Ühtlasi seoses 

Tallinna Polütehnikumi liikmestaatuse lõpetamisega EILis arvatakse 

juhatusest välja Tallinna Polütehnikumi esindaja Ain Saaret. 

Juhatuse uus koosseis alates 18.02.2021 

1. President        Leo Rummel 

2. Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing  Jaanus Lass 

3. Eesti  Ehitusinseneride Liit     Priit Luhakooder 

4. Eesti Elektroenergeetika Selts            Lembit Vali 

5. Eesti Autoinseneride Liit                    Juhan Sein 

6. Eesti Soojustehnikainseneride Selts  Vladislav Mašatin 

7. Eesti Mäeselts       Gaia Grossfeldt 

8. Eesti Süsteemiinseneride Selts    Eerik Laid 



9. Põlva Inseneride Liit      Toomas Heering 

10. Eesti Elektroonikaühing     Avo Ots 

11. Eesti Mehaanikainseneride Liit   Aigar Hermaste 

12. Tallinna Tehnikaülikool     Toomas Rang 

13. Eesti Maaülikool      Margus Arak 

14. KH-Energia Konsult     Toomas Roosna 

15. Viru Keemia Grupp AS     Meelis Eldermann 

16. Tallinna Tehnikakõrgkool     Martti Kiisa 

17. OÜ Grafitek                                            Enn Kerner 

18. Ecomatic AS     Linnea Pärnaste-Virve 

19. Narva Inseneride Liit     Igor Andrejev

  

Hääletamine:  

Poolt 66; Vastu 0; Erapooletud 0; 

OTSUS 2.1: Kinnitada Eesti Inseneride Liidu juhatuse koosseisu 

muudatused. 

 

 

3. Liikmemaksu printsiipide kinnitamine 

Jätkata viimastel aastatel kehtinud printsiipidega. EILi liikmemaksu 

tasumise tähtaeg on iga aasta 01.10. Erialaühenduse käimasoleva aasta 

01.03 seisuga füüsilise liikme kohta on liikmemaks 3,5 EUR, v.a. 

mittetöötav pensionär, üliõpilane, noorliige, kelle puhul on see 0 EUR. 

Erialaühenduse juriidiliste liikmete liikmemaksust tasub iga erialaühendus 

EILile 10%. EILi ettevõtetest liikmete ja toetajaliikmete liikmemaks on 

kokkuleppeline. Otsustab põhikirja järgi juhatus.  

Hääletamine:  

Poolt 66; Vastu 0; Erapooletud 0; 

OTSUS 3.1: Kinnitada Eesti Inseneride Liidu liikmemaksu 

printsiibid. 

 

4.  2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

2021. aasta eelarve: 

2021. aasta eelarve TULUD 



Liikmemaksud                            15 490 

Tulud sponsoritelt (eesmärk)      2500 

KOKKU                17 990 EUR 

2021. aasta eelarve KULUD 

FEANI liikmemaks                    2500  

Panga teenustasud         100 

Raamatupidamine       500   

Projektijuhi ja referendi palgakulu (s.h. maksud)         7620 

Täiendav projektijuhi tunnipalgakulu (sponsori olemasolul) 2500 

Turundus         1466 

Üritusteks ruumide rent       200 

Kodulehe majutus ja hooldus                               400 

Notaritasud          100 

Ürtuste korraldamine ja nendest osavõtt                1 600 

Sideteenused                            200 

Muud kulud s.h. külaliste vastuvõtt                         600 

KOKKU                17 990 EUR 

 

Delegaat Kaarel Jänes tõstatas küsimuse: „Mida konkreetset teeb EIL 

inseneride järelkasvu suurendamise osas?“ 

President Leo Rummeli vastus: „Oleme iga 2 nädala tagant kitsamas ringis  

hakanud virtuaalselt kohtuma ja paneme paika tegevuskava inseneride 

järelkasvu suurendamiseks. Plaan on koordineerida ja propageerida 

inseneeriaalast tegevust keskkoolides, teha seda organiseeritult, kaasates 

kõiki liikmesorganisatsioone. On vaja juba alates põhikoolist äratada huvi 

inseneri elukutse vastu.“ 

Asepresident Enn Kerner: „Oleme kaardistanud tehnika- ja 

tehnoloogiaringe ja nende tegevust. 2019. aastal Tartu LV käivitas Tartus 

tehnikaringide toetamise programmi, võimalik on seda rakendada ka 

teistes linnades. Esimesed sammud juba tehtud, parema ülevaate saame 

anda teise kvartali lõpuks.“ 

Delegaat Riho Oras: „Soovin esitada täienduse 2021. aasta 

tegevuskavale: inseneri kutsete andmise protseduuride koordineerimine.“ 



President Leo Rummel: „Lisame antud punkti 2021. aasta tegevuskavasse 

ja tegeleme antud küsimusega.“ 

Delegaat Kaarel Jänes: „Kas Euroopast on võimalik raha taotleda 

tehnikaalaste instrumentide ja mängude ostmiseks haridusasutustesse, et 

laste hulgas populariseerida inseneeriat?“  

President Leo Rummel: „Oleme arutanud raha taotlemise küsimust, kuigi 

mitte päris mänguliseks tegevuseks. Eelmine EL taotlusperiood on 

lõppemas, uusi toetusi ei ole veel võimalik  taotleda. Kui avaneb uus 

taotlusvoor, siis uus projektijuht hakkab toetuste taotlemisega tegelema.“ 

 
Hääletamine:  

Poolt  66; Vastu 0; Erapooletud 0; 

OTSUS 4.1: Kinnitada 2021. aasta eelarve ja järgmine 

tegevuskava: 

1. põhiprioriteet: inseneride järelkasvu suurendamine; 

2. artiklite kirjutamine ja meediaga suhtlus EILi tuntuse 

suurendamiseks ja insenerikutse propageerimiseks; 

3. liikmesorganisatsioonide abistamine (nt loengute ja koolituste 

korraldamine, eriala propageerimine) EILi projektijuhi poolt; 

4. liikmesorganisatsioonidele ja huvitatud ettevõtetele igas kvartalis 

EILi infokirja koostamine ja saatmine projektijuhi poolt; 

5. insenerivaldkonna ettevõtetega koostöövõimaluste leidmine;  

6. tehnoloogiaõppe sisseviimiseks abi pakkumine ja osutamine 

täiendavates koolides (hetkel ainult VHK, eesmärk lisada 2);  

7. karjäärinõustajate ja tehnoloogiaõpetajate nõustamine; 

8. EILi pikaajaliste avaliku sektori partneritega koostöö jätkamine; 

9. EILi kodulehe ja sümboolika uuendamine; 

10. projektijuhi osalemine liikmete üritustel koostöö 

parandamiseks; 

11. FEANI delegeeritud ülesannete täitmine; 

12. teadus- ja tehnikakeskuse NOBEL nimel töö jätkamine ja 

Inseneriakadeemia idee arendus; 

13. insenerikutse andmise protseduuride koordineerimine. 

 

5.  EILi 2021. aasta MAA revidendi kinnitamine 



Kinnitada 2021. aastal EIL majandustegevuse revidendiks proua Reet 

Näkk, kes on ka viimastel aastatel revidendiks olnud.  

Delegaat Arvi Hamburg: „Kas revident Reet Näkk on teadlik, on tema 

nõusolek olemas?“  

President Leo Rummel: „Jah, on küll.“  

  

Hääletamine:  

Poolt  66; Vastu 0; Erapooletud 0; 

OTSUS 5.1: Kinnitada 2021. aastal EIL majandustegevuse 

revidendiks proua Reet Näkk. 

 

 

6. Infoks: EILi juhatuse valitud asepresident 

Vastavalt põhikirjale valib asepresidente juhatus presidendi ettepanekul ja 

iga asepresident kureerib kindlat valdkonda. 

EIL juhatuse liige Enn Kerner on 10.11.2020 valitud juhatuse poolt 

inseneride järelkasvu ja rahvusvahelise koostöö asepresidendiks. Ta oli 

valmis hakkama tegelema tehnoloogiaõppe suuna arendamisega ja saama 

EILi esindajaks FEANI juures. Täiendavad ideed, mida võiksime veel teha 

nende teemade osas, on teretulnud. 

7. Infoks: Valitud aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2020 

02.12.2020 valis Eesti Inseneride Liidu juhatus virtuaalsel koosolekul 

välja: 

Aasta insener 2020 - ARVI HAMBURG 

Tehnikateaduste doktor, Tallinna Tehnikaülikooli endine kuratooriumi liige, 

endine professor, endine energeetikateaduskonna dekaan, Eesti 

Inseneride Liidu endine president, kes on 14 aastat vabatahtlikkuse alusel 

liitu juhtides andnud isiklikult tohutu panuse Eesti inseneeria arengusse. 

2020. aastal on viinud Eesti Inseneride Liidu algatatud ja pikalt ette 

valmistatud Eesti Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobeli projekti riiklikult 

tähtsusega kultuuriobjekti kandidaadiks.  

 

Aasta tehnikaüliõpilane 2020 - ERIK TEDER 

Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala 5. kursuse 

üliõpilane, AS YIT Eesti objektijuht. Üliõpilasesinduse eesistuja, 

Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees, osaleb juba viimased 5 aastat 

erinevates nõukogudes ja senatites, korraldab iga aasta väga palju 



meelelahutuslikke ja hariduslikke üritusi kõigile inseneritudengitele, on 

ülikoolis mentor ja annab noortele rebastele järeleaitamise tunde 

matemaatikas ja füüsikas, osaleb lisaks aktiivselt mitmetes teistes TTÜ 

organisatsioonides ja nende tegevuses, korraldab hariduse kvaliteedi 

tagasiside küsitlusi ning aitab arendada oma õppekava ja programmi. 

8. Infoks: Tallinna Polütehnikum lõpetanud EILis liikmelisuse 

31.12.2020 

Põhjus: Haridus- ja Teadusministeerium on andnud Tallinna 

Polütehnikumile teada, et seaduse järgi ei või riigikoolid kuuluda MTÜ 

vormis tegutsevate kutse- ja erialaliitude liikmeskonda ilma vastava 

volituseta.  

Koostöö Tallinna Polütehnikumiga jätkub, kuid ilma liikmestaatuseta. 

9. Infoks: EILile konkursiga leitud tudengist projektijuht 

Valitud projektijuhiks on Valdemar Verner Okspuu, kes on Tallinna 

Tehnikaülikooli tootearenduse ja tootmistehnika 3. kursuse tudeng. 

Projektijuhi eeldatav koormus on 50 tundi kuus ja tasu 10 €/tund bruto.  

Liikmesorganisatsioonidel on võimalik kasutada EILi projektijuhi abi 

näiteks järgmiste tegevuste juures: koolituste korraldamine; loengute 

korraldamine; eriala õpilaste seas propageerimise korraldamine. 

10. Kohapeal tõstatud küsimused 

10.1. Enn Kerner andis ülevaate UNESCO raames inseneride 

kompetentside kirjeldamisega tegeleva föderatsiooni tegevusest. Antud 

tegevus hõlmab 12 erialast pädevust, kirjeldatud on hetkel 5 pädevust. 

Eetikani veel ei ole jõutud. Kui tekib põhjalik ülevaade, siis jagame seda 

EILi liikmetele. 

10.2. Leo Rummel: Eesti Soojustehnikainseneride Seltsil on juhuseid, 

kus kutse mittesaamisel kutsetaotleja pöördub õiguse saamiseks 

kohtusse. Sellega kaasnevad  kulutused kutset andvale organisatsioonile. 

Kas on ka teistes organisatsioonides olnud sarnaseid probleeme?  

Riho Oras: Oleme vaided kutsete osas seni võitnud. 

Heiki Meos: Antud teema puhul tuleb mõelda kõike juriidiliselt – see ei 

ole inseneritegevus. 

Kaarel Jänes: Oleme eelkõige insenerid ja seetõttu on meil raske kohtus 

vaielda. EILi ja advokaatide ühenduste vahel võiks olla teemakohased 

arutelud.  

Leo Rummel: Hetkel sellist koostööd ei ole. 



Vladislav Mašatin: Ettepanek on luua töögrupp, kuhu kuuluksid vastava 

kogemusega inimesed, kes on kutsetega tegelenud mitmeid aastaid, et 

saaks konsulteerida ja välja töötada printsiibid. 

Riho Oras: Kutsekojalt tuleks taotleda juriidilist abi. Kui palvet ei esitata, 

siis abi ei saa. 

Vesta Kaljuste: Kutsekoda abi ei paku. Nemad ütlevad, et nad on kolmas 

osapool. 

Heiki Meos: Kui Kutsekojalt abi ei saa, siis paneme omavahel seljad 

kokku ja kasutame ühe kindla juriidilise büroo teenuseid.  

Enno Lend: Inseneeria valdkondade populariseerimise küsimust tuleks  

vaadata pikal ajateljel. Pikas perspektiivis inseneri võiks kutsete süsteemi 

viia ühise katuse alla.  

Leo Rummel: Vastavalt V. Mašatini ettepanekule pannakse EILi poolt 

kokku kutsete töögrupp.  

 

10.3. Leo Rummel: Täiendavalt tegutsevas inseneride järelkasvu 

töögrupis toimuvad ajurünnakud iga kahe nädala tagant virtuaalselt, 

liituda võivad kõik, kes soovivad antud teemaga tegeleda. Palun anda 

mulle teada. 

 

Koosoleku juhataja: Leo Rummel 

Protokollija: Ilen Ruumet 

 


