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Sõnajalad kahtlustavad
riigi kiusu

Rootsi turul läheb elu
kibedamaks

Välisriigi dividendi
bürokraatialõksud

Kui kohus keelas Tootsi tuulepargi maa üleandmise Eesti Energiale, alustati meie vastu meediarünnakut, räägib Aidu Tuulepargi osanik Andres Sõnajalg kahtlusest, miks neil Aidus tuulepargi
rajamine seisma pandi. 6–7

Rootsi turul saavad ametiühingud suuremad õigused nõuda, et
ettevõtted sõlmiksid kollektiiv-

Kui ettevõte ise oma koduriigis
dividendi pealt maksud tasub,
siis Eestis enam midagi tasuda ei
tule. Seda aga siis, kui aktsionäril õnnestub saada välismaa ettevõttelt tõend, et too on maksud
korralikult maksnud. 18–19

lepinguid ja pakuksid töötajatele

kohalikule turule sobilikke tingimusi. Kui seda ei tehta, võidakse
töö seisma panna. 8–9

Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Eesti Raudtee
sai uue juhi
Eesti Raudtee uue juhatuse
esimehe ja peadirektorina
asus eile tööle Erik Laidvee,
kes valiti ametisse konkursiga. Ettevõtte senine juhatuse esimees Sulev Loo esitas
ettevõtte nõukogule enda
tagasikutsumise avalduse
veebruaris, sest kasumit, mis
temal silmad särama paneks,
Eesti Raudteel ei paistnud.
Laidvee usub, et ehkki Eesti
Raudtee praegu kasumit ei
teeni, on see edaspidi

siiski võimalik.
Loe lisaks
lk 9

Auaaltja kartmatult
Teisipäev, 16. mai 2017
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HANGE

Kinnine klubi
Konkurendid kaebavad, et Tallinna liiklusmärkide hange oli justkui õmmeldud linna
lemmikpartnerile Signaalile, mille omanikud on tagatippu Küprosele peitunud. 4–5, 17
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ERR saab uue juhatuse

Saksa ekspert vastab Neiveltile

1. juunil Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse
esimehena alustav Erik Roose tegi teatavaks,
kelle ta esitab nõukogule Juhatuse liikmeteks.
Nendeks on Joel Sarv, Jaanus Lillenberg, Urmas Oru ning Riina Rõõmus, vahendas ERR.
Kirjas ERRi töötajatele ütles Roose, et jagas
organisatsiooni hetkevajadustest vastutus-

alad nelja valdkonda: finants, tehnoloogia,
produktsioon/toimetused ja programmid.
“Need inimesed on minu vaates parim võimalik meeskond, kes neid valdkondi parimal viisil

katta suudab,” kirjutas Roose.

Nafta hind tõusis tublisti
Nafta hind tõusis eile kahe nädala tippu, sest
Saudi Araabia ja Venemaa naftaminister tegid ühisavalduse, kus toetasid OPECi kokkuleppe pikendamist üheksa kuu võrra, vahendas MarketWatch. WTI toornafta juunikuu futuuride hind tõusis 2,9 protsenti, 49,55 dollarile barrel. Brenti toornafta juulikuu futuur kerkis 2,6 protsenti, 52,5 dollarile barrel.

LHV võttis Merko luubi alla
LHV analüütikud teatasid, et on võtnud Merko
Ehituse aktsia luubi alla.
Analüütikute sõnul on ettevõttes muudatusi,
näiteks nõrgad projektid, mis on Merkol veel
tegemata. “Positiivsem oli see, et ettevõte võitis Riias Centre Akropole 100 miljoni eurose
ehitamislepingu,” teatas LHV.
Luubi alla võeti prognoosid Ja õiglase hinna
vahemik. See peaks tähendama, et panga hinnangul on väljavaated oluliselt muutunud.

Tõlge, lk. 9

Raamatupidamine
üle Eesti.

Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas

majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

Saksamaa siht

Hiljuti kaebas ettevõtja Indrek

Taastuvenergia osakaal moodustas mullu Saksamaal 29,5%
elektritoodangust, võrreldes
3,6%ga aastal 1990. Saksamaa
-heitmed olid selle ajaga vähenenud 27%. Siht on kärpida

Neivelt ajalehele Eesti Ekspress antud intervjuus, et Brüssel kipub oma käsulaudadega
isegi tolmuimeja võimsust reguleerima.

CO2

“No miks peab Euroopa Liit
reguleerima tolmuimeja võimsust? Minu arust ei pea,” ütles
Neivelt. Äripäev esitas sama küsimuse Tallinnas Põhjamaade
Ministrite Nõukogu korraldatud energiakonverentsil osalenud DanielBeckerile, kelle konsultatsioonifirma Ecofys on üks
Euroopa Liidu poliitikategijate nõustajaid. Ühtlasi on Becker
Saksamaa taastuvenergiale ülemineku protsessi Energiewende
arhitekte janõustajaid.

ELi poliitikategijate nõustaja Daniel Becker.

keskkonnaprojekt. Keegi ei uskunud, et maailma üks tihedamalt asustatud tööstusriike
suudab nii lühikese ajaga sellise
muutuse ellu viia (ligi kolmandik elektrist oli läinud aastaks
taastuvenergia toim).

Saksamaa on taastuvenergia

–

pioneer, kuid söel on ikka veel

Mis Saksamaal sellest arvatakse, et naaber Poola jätkab söega? Alanud muutust

ei saa eirata, kuid päevapoliitikas on see
raske töö. Parim oleks, kui Poola näeks mõne teise riigi eeskujul, et söeenergiast loobumine
on

suur osakaal ja selle kasutami-

Mis on Saksamaa Energiewendes gaasi roll, nord stream
2 tähtsus, kui gaasi tootmine
Hollandis väheneb? Saksamaa

se lõpetamiseks plaani pole,

nagu on olemas Prantsusmaal
või Soomes. Septembris on va-

limised ja suuri algatusi enne
ei tule. Kuid arutelu käib, mida söega teha. Ambitsioon on
paigas aastaks 2050 tahetakse Saksamaa majandus muuta süsinikuvabaks. Küsimus on
selles, kuidas seda tööstusühiskonnas ilma suuremate vapustusteta teha.
Energiewende algas Saksamaal väga tagasihoidlikult kui

on liiga suur, et öelda, et Nord
Streamil on elulinetähtsus. Aga
see on lüli suuremas pildis.

–

Kui kauaks? Kui tahame muutuda aastaks 2050 süsinikuva-

baks, siis sealt edasi enam mitte. Esmalt peame selgeks rääkima söe teema ja siis selle, mis on
järgmised mõistlikud sammud
seatud eesmärgi suunas.

FOTO: ANDRAS KRALLA

tehtav.

Saksamaale on G20 riikide eesistujana kliima teema tähtsal kohal samas on usa uue valitsuse survel näha, kuidas see teema ühisavaldustest taandub.
Mida järeldada? Diplomaatilisel tasandil toimuvast hoolima–

ta on taastuvenergiale üleminek
pöördumatu. Lennukis teel siia
lugesin, kuidas Texase osariigi
traditsioonilised energiakompaniid veensid Trumpi valitsust,
et tingimusi taastuvenergiale ei
halvendataks.

heitmeid aastaks 2020 40%.
Osa enim saastavaid söejaamu
on arvatud strateegilisse reservi ja võrgust väljas, omanikud
saavad kompensatsiooni mittetootmise eest.

Miks reguleerib Euroopa Liit tolmuimejate võimsust? Jah see kõ-

lab absurdsena, kui taandada
see tolmuimeja tasemele. Teema tuleb ökodisaini direktiivist, millest on sündinud palju tehnoloogilist innovatsiooni. Selleta poleks meil näiteks
leedlampe. Instrument loodi
dialoogis tööstuse esindajatega sel põhjusel ongi reeglite
kujundamine alati nii pikaldane. Ei saa süüdistada Euroopa
Liitu, sest just tööstusel on selles protsessis määrav roll. See
ergutab tööstuses innovatsiooni. Me ei oleks tehnoloogiaga ja
konkurentsivõimeliste toodetega seal, kus oleme, kui poleks
neid regulatsioone.
Muutusi ei pea kartma. Oleme piisavalt innovaatilised, et
hakkama saada.
–

Otsime

raamatupidamise
spetsialiste
ja juhte.
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Värbamisprotsessi

Võta meiega ühendust

lisainfo
www.manpower.ee
või telefonil +372 630 6565.

www. amelloraama.ee

TASUBTEADA

Rank
sirje.rank@aripaev.ee
Sirje

viib läbi manpower.

info@amelloraama.ee
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Keskerakond pakub linnapeaks Taavi Aasa
Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas teatas eile
hommikul, et linnapeakandidaat valiti nelja kandidaadi
seast ja peale jäi Taavi Aas.
Ratas ei avaldanud, kes olid
teised kandidaadid, kuid üt-

les, et kõik on nüüd ühiselt Aa-

tel 6 191 341

sa seljataga.

Ratas ütles, et erakond valis
Aasa seepärast, et Tallinna ela-

nikud on linna eluoluga rahul
ega soovi linnajuhtimises revolutsiooni, vaid tahavad jätkusuutlikku arengut.
“Suur osa minu töömehe põlvest on olnud pigem mänedžeri,
mitte rahvamehe ametis. Olen
teeninudkaadri taga, mitte niivõrd kaamerate ees. Kuid nüüd
olen ma otsustanud varjust välja tulla ja kandideeridaTallinna
linnapeaks,” ütles Aas.

MEIE
TEAME
KUIDAS
korrektne

pakendiaruanne

Eile andis Keskerakonna juht Jüri Ratas (paremal) Tallinnas Kohtu tänava vaateplatvormil teada,
et erakonna linnapeakandidaat on 12 aastat linnavalitsuses töötanud Taavi Aas. Foto: Andras Kralla
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Sobib kätte

nagu valatud!
Kui me ütleme PerfectFit,
siis nii see ka on!

4-361

•

•

•

•

•

•

•

•

ÜLIM KVALITEET
ILMA ÕMBLUSTETA
TÄIELIK PUUTETUNDLIKKUS
ELASTNE JA PEHME SOONIK
IGAL SUURUSEL ON OMA VÄRVIKOOD
ERITI ÕHUKESEST NAILONIST HINGAV KÄESELG
SÕRMEOTSAD JA PEOPESAD ON KAETUD
IMEÕHUKESE KUID VÄGA VASTUPIDAVA PU-KIHIGA
SUURUSED NII MEESTELE KUI KA NAISTELE (Nr 7-10)

Kaitseomakäsi!
TAMREX

kiandad.
veeki
n
dl
andmet
e
l
Meieõhemad
sõrmeotstnaiegalonistga..
kõige õhemastnitri lkatkitnedad!

peopesaKõige
õhema
Kõige vastupidavad

kindad
RedDiamond
2015. aastal
saavutasid aianduskinnaste
punktid.
ajakirja MAAKODU
testis
stis
makpunkt
simumid.

ja

PerfctFi

Väga

sialdv kehtivad kaupa
Hin adkäibemasu 31.082 7

20% kuni või jätkub!
ja

kuni

PerfctFi

4-3617 3.90 PU-KIHGA

€

€

3.90KUL-MISKNDLA NITRLKHGA
JA

VEE

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

4-361 3.80
€

PÄRNU
RAKVERE
Aardla 114, Ringtee 37a Riia mnt 169a, Savi 3 Pikk 2

4-362

€

KIHGA
LATEKS

Tel 654 9900 Faks 654 9901
TARTU

maksimum

4-361 2.96
€

KIHGA
LATEKS

626

e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

VILJANDI
JÕHVI
VÕRU VALGA
HAAPSALU
NARVA
Riia mnt 42a Tartu mnt 30 Piiri 2 Vabaduse 39 Tallinna mnt 19c Ehitajate tee 2a

PAIDE

JÕGEVA

TÜRI

RAPLA

Pikk 2 Tallinna mnt 7 Türi-Alliku Tallinna mnt 2a
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Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Taivo Rüütelmaa sõnul ei oska nad tööde mahtu prognoosida, sest see sõltub poliitilistest otsustest. Foto: Priit Simson / ekspress meedia

HANGE

Tallinna miljonihankel
üllatavad tingimused
Tallinna liikluskorraldusvahendite hankel, mille
võitis kallima pakkumise teinud AS Signaal TM,
olid konkurentide sõnul üllatavad tingimused, mis
takistasid nii mõnelgi ettevõttel hankel osalemast.
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Äripäev
“Kinnine klubi”, “keskmisest kõvasti keerulisem” ja “teiste väljapuksimiseks” on mõned näited konkurentide kommentaaridest Tallinna hanke kohta, mille tulemusel sai linna hangetel aastaid võidutsenud
Küprosele peitunud omanikega AS Signaal
taas õiguse järgmised viis aastat kõiki pealinna valgusfoore, liiklus-ja teekattemärke
hooldada japaigaldada ning teenida sellega transpordiameti hinnangul 5–8,5 miljonit eurot, sest umbes nii suureks kujuneb hanke maht.
Paljud Äripäevaga suhelnud osapooled
ei soovinud oma nime all teemat kommenteerida, muretsedes, et siis muutub ilmselt
veel ebatõenäolisemaks Signaali ainuvõimu murdmine ja Tallinna hangetel löögile pääsemine.

Küll aga toodi välja mituküsimusi tekitavat asjaolu nii hanke enda tingimustes kui
ka uuringus, mille tellis linn TTÜ-lt, et olla
veendunud, kas kahest hankele laekunud
pakkumusest ASiltSignaal ja OÜ-lt KiirWarren KL olid KiirWarreni hinnad liiga madalad, et olla tõsiseltvõetavad. Linn leidis,
et Signaali kallim pakkumine oli parem.
Hämmastav kasuminõue
Tavaliselt on sellele hiigelhankele oma
pakkumuse teinud kolm firmat: Signaal, KiirWarren ja ehitusgigant TREV-2.
KiirWarren esitas kaebuse riigihangete
vaidlustuskomisjoni, kus jäikaotajaks ning
praegu teeb rahandusministeerium selle
hanke j ärelevalvemenetlust.
Kuid Eesti üks suuremaid ehitusfirmasid, üle 50miljonilise aastakäibega AS
TREV-2 Grupp ei pääsenud seekord magusal hankel üldse osalema. Neile sai takistuseks linna seatud kasuminõue: pakkujal
peab olema kolmel viimasel aastal kasum
vähemalt 5000 eurot.

Sellist kasu-

miklauslit pole
ma mitte üheski

teedeehituse
hankes näinud.
TREV-2s hangetega
tegelenud Joonas
Laks

“Sellist kasumiklauslit pole ma mitte
üheski teedeehituse hankes näinud,” ütles
viis aastat TREV-2s hangetega tegelenud
Joonas Laks. Ta märkis, et 5000 eurot on iseenesest väga väike kasum, kuid just kolmeaastase perioodi jooksul on teinud TREV väga suuri investeeringuid masinatesse, ostes
näiteksuued kopad, mistõttu pole firma olnud alati kasumis.
“Me oleme suur teedeehitusettevõte ja
investeeringud võivad mõjutada meie tegevust väga suurel määral,” lausus Laks ja
lisas, et kui TREV oleks väga tahtnud siiski
oma pakkumust esitada, oleks saanud seda
tehaka teiste firmade kaudu, kuid nad ei pidanud sellist ringiga minekut mõttekaks.
Ühiseltki ei saanud löögile

Teekatte märgistustöid pakkuva firma
RoadWolf OÜ juht ja omanik Tarmo Sälik
on linna hankega hästi kursis, kuid ei saanud osaleda, sest ta ei paku liiklusmärke ega
foore, mida linn sama hankega tahtis. “Nad
tegid hanke nii suureks, et mina jäin kohe
kõrvale,” ütles Sälik.
Ta rääkis, et enne hanget arutasid nad
TREV-2ga isegi võimalikku ühispakkumuse tegemist, sest Säliku firma oli kenasti kasumis, kuid ka koos poleks nad löögile pääsenud, kuna neilpolnuks ette näidatapiisavat kogemust valgusfooridega. “Mina pole
näinud, et nõutakse kasumit, tavaliselt nõutakse käivet. See oli müstiline,” sõnas Sälik.
Kasuminõude kohta laekus riighange-

te registri e-keskkonda linnaleka küsimus
ja hanke eest vastutav Tallinna transpordi-

ameti liikluskorralduse osakonnajuhataja
Talvo Rüütelmaa vastas sellele detsembris
nii: “Hankijal on õigus ise otsustada, milliseid hankelepingu esemega seotud tingimusi ta pakkuja majanduslike näitajate
suhtes soovib kehtestada,” Ta viitas ka kohtulahendile, kus soovitatakse kasumi kohta pärimist.

Advokaat Kristina Laarmaa sõnul pole
kasumi nõue hanketingimusena Eesti hankepraktikas küll tavapärane, ent ka mitte
keelatud. Ta lisas, et finantsvõimekuse hindamiseks seatavad tingimused peavad olema ühelt poolt piisavalt ranged võimeka lepingupartneri valikuks, ent teisalt proportsionaalsed hankelepingu eseme ja mahuga
ega tohikonkurentsi põhjendamatult piirata (vt kommentaar).
Eriliseks pinnuks silmas on ehitusettevõtetele linna hanke puhul tööde maht, mida ei võetud pakkumuste võrdlemisel arvesse. Hankedokumentides oli küll ära toodud
2015. aasta tööde mahtkui keskmine, millega tasub arvestada, kuid laekunud pakkumuste puhul võrreldi vaid üksiktoote või
teenuse ühikuhinda.
“See on ju väga tähtis, kas ma panen
kümme või tuhat märki. Mahu kasvades
hind kohe langeb. TREV-2 on meil Eestis
suurim liiklusmärgi kilede tootja. Kui nad
panevad masina tööle ja trükivad tuhat
märki kohe ära, on seda ju igal juhul oda-
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miljonit eurot on hanke maht
viieks aastaks.
vam teha, kui nikerdada kümne märgiga,”
ütles Sälik.
Ta märkis, et kui suuremaid remonte
pole ette näha, siis on tööde maht enamvähem sama kui eelnevatel aastatel. “Teised omavalitsused toovad hangetel tavaliselt pakkumuste esitajatele ära eelmise aasta mahu. Tallinna linnas peaks arvestama
kindlasti eelmise perioodi oma või suurema
mahuga, sest kõiki Tallinnas planeeritud
töid ei tehta kunagi hankeperioodil ära.”

Maht onäririsk
Ka tööde mahukohta päriti riigihangete ekeskkonnas aru. Rüütelmaa vastas, et maht
sõltub igal aastal Tallinna linnavolikogu
kinnitatavast eelarvest, mis omakorda sõltub poliitilistest otsustest ja seetõttu pole
võimaliksedaprognoosida. “Kui palju ühikuid on võimalikedukal pakkujal hankeperioodil realiseerida, on äririsk.”
Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis aga ütles, et Tartu linn
annab liikluskorraldusvahendite hangetel alati mahu ette, kui palju linn eeldab,
et liiklusmärke aastas paigaldatakse. “Kui
maht läheb üle, siis võib töövõtja öelda, et
hankes oli nähtud teine kogus ja teha lisatöö jaoks hankeväliselt uue hinnapakkumise,” rääkis ta.
Nelis selgitas, et hanke lõpphind kujunebki üksikute hindade pealt kokku. “Töövõtja hoiab tihtipeale selle abil kusagilt
kokku, paigaldab näiteks torupiirde odavamalt. Ta saab ise otsustada, kuidas omadega välja tuleb.”
Laarmaa sõnul ei pruugi hanke maht olla alati ennustatav ja justnendest ettenägematutest asjaoludest tulenevalt saab hankija sõlmida lepingu konkreetse ühikuhinna
ja lahtise mahuga. “Seeläbi võtavad hankelepingu mahtu mõjutavate ettenägematute
asjaolude äririski pakkujad,” ütles ta.

KOMMENTAAR

Hankija ei tohi konkurentsi põhjendamatult piirata
Kristina Laarmaa
TGS Baltic büroo (endine

Varul)

advokaat

Hankija peab olema vaidluse korral võimeline põhjendama, miks on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalik,

et pakkujal oleks viimasel kolmel majandusaastal kasum konkreetses summas.

Hankel kvalifitseerumiseks seatavate
tingimuste sätestamisel peab olema piisavalt range võimeka lepingupartneri valimiseks, kuid konkurentsi ei tohi põhjendamatult piirata.
Tingimused peavad olema proportsionaalsed hankelepingu eseme ja mahuga. Sel eesmärgil seavad hankijad tavapäraselt nõudeid pakkuja netokäibele kogu
majandustegevuse kohta või kitsamalt
hankelepinguga seotud valdkonnas või
hankelepingu esemele vastavas osas.

Teatud suuruses kasumi nõue hanketingimusena ei ole Eesti hankepraktikas
küll tavapärane, ent ka mitte keelatud,
kuna hankijal on lubatudküsida pakkujalt andmeid netokäibe kohta, mis nähtuvad majandusaasta aruandest.
Vaidluse korral peab hankija olema
võimeline nõudeid pakkuja finantsvõimekusele objektiivsete argumentidega
põhjendama.
Küll aga peavad pakkujad arvestama,
et hanketingimuse põhjendatuse kohta saab etteheiteid reeglina teha vaid enne pakkumuste esitamise tähtaega vaidlustuse esitamise kaudu. Hankijale küsimuse esitamisest ei piisa kui hanketingimust vaidlustatud ei ole, on hanketingimus kehtiv nii hankija kui ka pakkuja suhtes.

ral peab hankija

olema võimeline
nõudeid pakkuja
finantsvõimekusele objektiivsete
argumentidega
põhjendama.

–

ISKU on Soome perefirma, mis omab pea 90-aastast kogemust mööbli disainimisel
ja tootmisel. Ettevõte pakub kontorite, õppekeskkondade ja üldkasutatavate
ruumide sisustamiseks büroo-, kooli-, hotelli- ja auditooriumimööblit ning teisi
avalike ruumide sisustuselemente. ISKU tunnuseks on kõrge kvaliteet ja Soome
disain. Eestis on ISKU tegutsenud alates 1993. aastast.

Uuring tundub rabe

Signaali jaKiirWarreni pakkumuste võrdlemiseks tellis linn TTÜ-lt uuringu, kus Toivo
Tähemaa juhitud uurijate grupp mehaanika ja tööstustehnika instituudist küsis samade toodete ja teenuste odavaimate mõeldavate hindade väljaselgitamiseks hinduka
hankel mitte osalenud ettevõtetelt.
Laksi sõnul aga telliti ja tehti see uuring
väga rabedalt. “Meie ettevõtteltküsiti ühikuhindu ilma mahu ja kontekstita. Tähemaa ütles, et meil on üks kiire projekt, palun ühikuhindu. Saatsime hinnakirjajärgsed hinnad, teadmata, et need on hinnad,
mida peaks pakkuma hanke raames Tallinna linnale. Hinnavahe võib olla kuni 20%.
Kui me oleks teadnud, et vaja on hoopis tuhandeid liiklusmärke, poleks me kindlasti
neid hindu pakkunud,” ütles ta.
Ta lisas, et uuringu tegija pole erialaekspert. “Oleks nad siis rääkinud mõne ehitusinstituudi teadlastega, aga ma ei näe kokkupuudet ühegi päris spetsialistiga,” sõnas Laks.
Uuringu tarvis küsiti hinnapakkumist
ka hankel osalenud, kuid kaotajaks jäänud
firmalt KiirWarren, kes polnud nõus küsimustele vastama. Selle kohta kirjutasid uurijad hiljem aruandes nii: “Uuringu teostajate jaoks oli kummaline asjaolu, et kui
keelduja sai teada uuringu tellija, siis üritas keelduja veenda uuringu teostajaid sellise uurimuse võimatuses ning väitis võimaliku olevat tuvastada üksnes spekulatiivseid
ühikuhindasid.”
Hanke korraldanud Tallinna transpordiamet ei soovinud teemat kommeneerida, kuniks kõik vaidlustusprotsessid pole lõpplahendust saanud. Liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa viibib puhkusel, ameti juhataja Andres Harjo palus esitada küsimused ameti juristile
Urmas Tammiksaarele, kes teatas, et linn on
alati kehtestanud hangetel osalejatele kasuminõudeid ning tema on jurist, kes ei tegele majanduslike külgedega. Rohkem kommentaare ta andma ei soostunud.

Vaidluse kor-

AMETIKOHT

PROJEKTIMÜÜGIJUHT
ISKU võtab oma meeskonda tööle kogenud aktiivse projektimüügijuhi, kelle
tööülesandeks on ettevõtte kontori-, kooli-ja meditsiinimööbli müük Eesti turul.
Ootame kandidaadilt varasemat aktiivmüügi kogemust mööblitoodete müümisel
äriklientidele ning koostöökogemust disainerite, arhitektide ja projekteerijatega;
samuti eesmärkidele suunatust ja väga head tulemuslikkust, jõudmaks esimesest
kliendikontaktist tehinguni.

NÕUDMISED KANDIDAADILE
•

•

•

•

vähemalt aastane tulemuslik B2B aktiivmüügi kogemus mööblivaldkonnas;
tulemustele orienteeritus ja võimekus jõuda tehinguni;
väga hea suhtlemis-ja läbirääkimisoskus;
eesti ja inglise keele oskus heal tasemel nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb vene ja/või
soome keele valdamine suhtlustasemel.

ETTEVÕTE PAKUB
•

•

•

•

tööalaseid väljakutseid ja eneseteostusvõimalusi;
tööd tuntud mööblitootmisettevõttes;
pühendunud ja professionaalse meeskonna tuge;
kaasaegset töökeskkonda ja isikliku panusega seotud motivatsioonipaketti.

KANDIDEERIMINE
Kandideerimiseks palume saata märgusõnaga „ISKU“ inglise
või soomekeelne CV, milles on esile toodud varasem müügialane
kogemus, aadressile mpartner@mpartner.ee hiljemalt 26.05.2017.
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Sõnajalgade tuulepargi ehitus pandi
Sõnajalgade tuulikute ehitusload
160 miljoni eurose mahuga
Aidu tuulepargis Ida-Virumaal
on ajutiselt peatatud, vennad
on hädas veel paari ehitusloa
saamisega ja on hakanud loata
rajama alajaama ning liinimaste.
Piret Reiljan

Vennad Andres

piret.reiljan@aripaev.ee

(vasakul) ja Oleg

Sõnajalg oma
Baltikumi kõrgeima
Eleon3M116 tuuliku
otsas Saaremaal.

Äripäev
Ida-Viru maavanem esitas aprillis ootamatult kohtusse protesti, et tühistada Lüganuse vallavalitsuselt Andres ja Oleg Sõnajala Aidu Tuulepark OÜ-le antud tuulikute ehitusload. Tartu halduskohus otsustas
3. mail maavanema protesti menetlusse võtta ja esialgse õiguskaitsena peatada kuuks
ajaks ehituslubadekehtivus.
Kohus kaasas oma määrusega kolmanda isikuna menetlusse Aidu Tuulepark OÜ,
ent Ida-Viru maavanema taotlustkaasata ka
kaitseministeerium kohus ei rahuldanud.
Kaitseministeeriumi kaasas kohus hoopis
arvamust andva haldusorganina.
Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ei
mõista maavanema kiusu. “Ma ei tea, mida taga aetakse. Ilmselt seda, et tuuleparki
ei tuleks, aga kelle huvi see on, mina ei tea,”
sõnas ta. Ta lisas, et ei saa aru, kes protestib.
“Kui tegemist oleks kaitseministeeriumiga,
oleks nemad kohtus, aga ei ole ju.”
Ida-Virumaavalitsuse maasekretär maavanema ülesannetes Eve East selgitas, et
Aidu tuulikutele ehituslubade andmisel
on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust, samuti on projektil vastuolusid
teemaplaneeringuga. Need puudutavad
tuulikutemudelit ja tehnilisi parameetreid.
East lisas, et vaidlusalused ehitusload rikuvad kaitseministeeriumi õigust korraldada riigikaitset, sest püstitatavatel tuulikutel on oluline mõju kaitseväe õhuseire radari toimimisele. Kaitseministeerium
esitas Easti sõnul veebruaris maavanemale
järelevalvemenetluse taotluse. Haldusjärelevalvega tuvastatigi tema sõnul Lüganuse
vallarikkumised, millekõrvaldamisest vallavalitsus keeldus.
Aidu tuulepargi üks omanikest Andres
Sõnajalg on veendunud, et Ida-Viru maavanemat kasutab tagauksena ära riik. “Ehitusload on väljastatud Eleoni tuulikutele ju-

FOTO: ANDRES HAABU

ba üle nelja aasta tagasi, nii kaitseministeerium kui ka maavalitsus on ammu teadli-

kud Eleoni tuulikute püstitamisest, kuid ei
ole kaebetähtaja raames kaebust esitanud,”
rääkis Sõnajalg. “Veelgi enam, kaitseministeerium ei ole nimetanud ühtegi negatiivset asjaolu, mis kaasneks Eesti Eleoni tuulikutega võrreldes algselt kavandatud Taani
Vestase tuulikutega,” lisas ta.
Nimelt peetakse Aidu puhul ühtäkki
suureks probleemiks, et ehitusprojektis
asendati Taani päritolu Vestase tuulikud
Eesti oma tehnoloogial ja Eestis toodetavate Eleoni tuulikutega, ütles Sõnajalg.
“On äärmiselt pahatahtlik, kui riik kasutab maavanemat ehituslubade tähtajatuks vaidlustamiseks, jättes sisuliselt analüüsimata projekti vastavuse planeeringule ning kohtumenetluse mõju, sellega kaasnevaid avalikke huve ning üüratut varalist
kahju,” nentis tuuleärimees.Sõnajala sõnul
on ehituses oleva Aidu projekti maksumus
160miljonit eurot.
“Ettekäändena tuuakse kaitseministeeriumi mure Eesti kaitsevõime pärast seoses tuulikulabade paarimeetrise pikkuse
erinevusega, mis on tegelikult planeeringuga sisuliselt kooskõlas,” teatas Sõnajalg.
Ta lisas, et Eesti Energiale kuuluvas Aulepa

pargis polnud probleemi lubada tuulikute
kõrgust tõsta 50 meetrit (150 meetrilt 200
meetrile), kooskõlastades selle kaitseministeeriumis vaid paar nädalat tagasi.
Vallavanem Rauam tõi välja, et probleem
sai alguse sellest, et osale tuulikutele ehitatakse ebatasase maa tõttualla nn padi. “Karjääri pind on ebatasane, absoluutkõrgused
kõiguvad pluss-miinus 20 meetrit. Tuulepargi rajamine on arvestatud kõige kõrgema puntki järgi, kuhu tuulik tuleb. Ülejäänutele ehitatakse siis padjad alla, et tuulikute labad oleksid kõrguse mõttes ühel joonel,” selgitas Rauam.
Alajaam ja liinimastid kerkivad ehitusloata

Kui tuulikute ehituslubade üle otsustab
edaspidi kohus, siis Sõnajalgadel on Aidus
probleeme veel paari ehitusloaga. Esiteks on
nad Püssi transportinud alajaama, mille rajamiseks pole vald ehitusluba väljastanud.
Teiseks on kerkinud Püssi ja Aidu alajaama
vahele 110kV liini rajamiseks mastid, kuid
liini rajamiseks jällegi luba pole.
“110 kV liini paiknemine on teemaplaneeringuga määratud Püssi ja Aidu alajaama vahele. Probleem, miks pole veel ehitusluba, on tekkinud kohas, kus asuvad Eesti Energia Uus-Kiviõli kaevandusele mõel-

dud rendimaad, millest liiniga üleminekuks nõusoleku saamisega oleme tegelnud 2016. aasta algusest. Sellega on venitatud ja seatud täiesti võimatuid tingimusi,”
rääkis Sõnajalg.
Ta lisas, et riigikohus on Uus-Kiviõlikaevandusloa eraldamise Eesti Energiale tühistanud ja maa edaspidine kasutamisvajadus
Eesti Energial puudub. “Me ei ole tegelikult
seal ehitanud hangitud on vaid liinimastid ja need laiali veetud,” pehmendas Sõnajalg olukorda, kuid lisas, et samas pole saladus, et tuulepark on kerkinud hoogsalt ja
ühendusliiniga on ilmselgelt kiire.
Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk kinnitas, et Sõnajalgade liin asub
Enefit Kaevanduste kasuks hoonestusõigusega koormatud maa-alal. “Vastavalt Sõnajalgadega sõlmitud koostöökokkuleppele
peavad nad esitama nõuetekohase projekti viimast nad seni teinud pole,” sõnas ta.
Lüganuse vallavanem tunnistas puudujääke. “Meil ei ole siin mingit erilist suhet,
tavaline valla ja ettevõtte suhe, ei midagi
ülemäära sõbralikku või vastupidist. Lähtume kainest mõistusest ja loogikast ning
seadustest,” märkis Rauam. “Meil ei ole huvi olla ühel või teiselpool. Meie lihtsalt võitleme selle eest, et maa-ala kasutusse saaks.”
–

–

KOMMENTAAR

Heitlus Tootsi tuulepargi pärast

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Seotud isikud

Võlgniku nimi

isikud
Seotud
Alphabaltic Media OÜ (www.alphabaltic.ee)...........................................Mārtiņš Kozlovskis
Carmelita Kaubandus OÜ.............................Siiri Visnapuu, Katrin Veldi, Scharlett Hansson
Visnapuu, Katrin Veidi, Scharlett Hansson
Carmelita Kaubandus OÜ
Siiri

Kinnisvara OÜ
Elferrum Ehitus OÜ
Dakin

E-Profiil AS

(www.eprofiil.ee)

Ailiste
Jane
Sergey
Klevanets

Toomas

Jõgi,

Martin Mehilane

Forestwood OÜ
OÜ SergeiBaškatov
FRANSERMAX OÜ
Einar Kuuse
FysioArt OÜ http://fysioart.ee/
Marek Aru
Gerold Co2 OÜ
Dmitri Borodajev
Haki Arenduse OÜ Toomas Tillison
Kratt Resto OÜ Maria Sepper
M.K. Door OÜ (www.mkdoor.ee) Margus Kiisküla
MBM Ehitus OÜ.......................................Gaiķis Gints (endine juhatuse liige Jegor Rodionov)
Medkoe OÜ (www.medkoe.ee) Tiia Andres, Kaido Andres

Seotud isikud

Võlgniku nimi
Võlgniku

nimi

Metcon Trade OÜ

isikud

Seotud

Jaanus

Mixpower OÜ

MJA Team OÜ

Domber

JaroslavIvankiv

MikkJaeger

Missenjov
Sergei
Montaazi GruppOÜ
MUM AGENTUUR
OÜ Hermes Brambat
OÜ
Reviakine
Andrei
Natalja
Rara Are OÜ
Sahrova
Must

Hai

RIITO Ehituse AS

Ringleader OÜ
Rootsu Resto
SpratfilAS

Tromp
Toomas
Oleg Ivanov

OÜ

Maria Sepper,Reijo Mäll
Ustinovs
Boriss

Techlink

OÜ Boriss

Gubaidulin

Universal Industries OÜ (www.universal.ee).............................Jüri Vellerand, Janika Sillat

Universal Industries

OÜ (www.universal.ee)

Vesmont Majakeskus

KONTROLLI OMA ÄRIPARTNERI TAUSTA!
+372 681 4400, inkasso@julianus.ee

OÜ

Jüri Vellerand, Janika

Sillat

Jevgeni Ševtšenko

Andres Sõnajalg
Aidu Tuulepark OÜ osanik

Tootsi tuulepargi kõrval on
Aidu tuulepark Eestis ainuke
koht, kuhu saab suuremahulist tuuleparki rajada.

Ei saa salata, et meil on ka
tuulepargis, mida püütakse Eesti Energiale sokutada,
Eleoni tuulikutega oma plaanid. Aga et pärast oma plaanide avaldamist alustatakse
meie vastu sellist nõiajahti, ei
oleks me osanud ealeski ette
kujutada.
Kui jaanuari lõpus hakkasid Tootsi tuulepargi maade
Eesti Energiale kinkimise ärahoidmise j õupingutused vilja kandma ja kohus keelas riigimaa üleandmise Eesti Energiale kohtuvaidluse lõpuni,

Et pärast plaanide

avaldamist alustatakse meie vastu sellist
nõiajahti, ei oleks me
osanud ealeski ette
kujutada.

Tootsi

alustas ühtäkki kaitseministeerium meie vastu meediarünnakut ja nõudis Ida-Viru
maavalitsuselt Aidu tuulepargi ehituse üle järelevalve alustamist. Aidu kohal lennutati isegi drooni, mille videopilt
saadeti lahkesti ajakirjanikele. Mõni aeg hiljem alustatigi
maavalitsuses järelevalvemenetlust, vaatamata sellele, et
vald ühtegi probleemi ei näinud ja järelevalvemenetluse
tähtajad olid ammu läinud.
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10 000 eurot Luterma
pankrotiasja jätkuks

IT-firmade liit sai uue juhi
Infotehnoloogia Ja telekommunikatsiooni liidu

uusjuhatus valis liidu presidendiks äritarkvara ettevõtte Columbus Balti regiooni juhi Ivo
Suursoo. Asepresidendi ametis jätkab Levira
juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning menetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina makstava summa suuruseks määras
kohus 10 000 eurot ning maksmise tähtajaks 22. mai.

Harju maakohus määras ASi

Luterma pankrotimenetluse
raugemise vältimise ning menetluse jätkamise kulude katteks makstavaks summaks
10 000 eurot.
Oliver Kruuda tüüritud Luterma (varem AS Kalev) pankrot

kuulutati välja 2011. aasta kevadel ettevõtte võlakirjade omanike Swedbanki ja Tartu Veevärgi nõudel ning pankrotihalduriks määrati vandeadvokaat Veli Kraavi. Luterma maksuvõlg on
ligi 4,5 miljonit eurot.

Uus Juhatus keskendub kahele põhiteemale: info-ja telekommunikatsiooni tehnoloogia saab päästa Eesti majanduse ning Eesti kui
maailma e-riik number üks. “Majanduse üks
olulisem käivitaja on erasektori digitaliseerimise kasv, mille kaudu kasvab efektiivsus, mis
on majanduskasvu aluseks,” ütles Suursoo.
Juhatusse kuuluvad veel Ericsson Eesti juht
Seth Lackman, Baltic Computer Systemsi Juht
Ants Sild, Skype’i juhatuse liige Andrus Järg,
Telia Tehnoloogiaüksuse võrgu ja infrastruktuuri arenduse juht Toivo Praakel, Nortali juhatuse liige Andre Krull, Dateli juht Urmas Kõlli ja
GoSwifti juht Hannes Plinte.

Luterma müüs magusatöös-

Kalev Chocolate Factory
ASi 2010. aastal 33 miljoni euro
eest Orkla konglomeraati kuuluvale Soome ettevõttele Felix
Abba Oy Ab.
tuse

ÄRIPÄEV.EE

Nn padi ehk alus, millele hakatakse rajama tuulikut Aidu
tuulepargis.

FIATLAOAUTODE
SOODUSPAKKUMINE
Küsimusele, kas ilma ehitusloata tegevustele valdka reageerib, vastas vallavanem,
et loomulikult tehakse mingi ettekirjutus
kõigepealt. “Me käime kõik sammud läbi.
See on nüüd äsja just üles kerkinud seoses
sellega, et kogu see asi tähelepanu alla läks.
Me hakkasime kõike muud ka täpsemalt
uurima ja vaatama, etkui kaugel miski on.”
Andres Sõnajalg on aga arvamusel, et
nende tagasilöökides Aidus on roll ka riiklikul konkurendil Eesti Energial. Ta meenutas, et 2015. aasta veebruaris nõudis Eesti
Energia Aidu Tuulepargi maade enampakkumise eelviimaselpäeval tähtajapikendamist tavapäraselt 15 päevalt kahele kuule,
näidates Sõnajala hinnangul välja riigifirma ilmselget huvi eraettevõtte projekti pidurdada. Nüüd heitlevadkaks konkurenti
jubaTootsi tuulepargi pärast.
Eesti Energia meediasuhete juht kommenteeris, et Eesti Energia soovis rohkem
aega, et analüüsida, kas enampakkumisel
osaleda.Kohalik omavalitsus ei rahuldanud
Kuuse sõnul Eesti Energia taotlust.
“Väide, et Eesti Energia soovis Aidu tuulepargi projekti pidurdada, ei vasta tõele,” ütles Kuusk. Ta märkis, et Eesti Energial
puudub seos ka Aidu tuulepargi ehitustööde praeguse peatamisega.

Mastid, mis hakkavadkandma 110
kV liini Püssi ja Aidu
alajaama

ÖKONOOMSUS
TÖÖKINDLUS
MADALAD ÜLALPIDAMISKULUD
FUNKTSIONAALSUS

vahel. Liini

ehitamiseks ei ole

vendadel Sõnajalgadel aga veelkehtivat

V
3

ehitusluba.FOTOD:
ERAKOGU
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TASUBTEADA

Tuulikud kasulikud ka
vallale
Iga Aidu tuuleparki püstitatud ja kasutusloa saanud tuulik toob kokkuleppe kohaselt
Lüganuse vallale aastas sisse
1800 eurot. Kui püsti on näiteks
30 tuulikut, tähendab see vallale 54 000 eurot tulu.

160

miljonit eurot on Aidu
tuulepargi projekti
maht, ütles tuulepargi
üks omanikke Andres
Sõnajalg.

Ettekäändena tuuakse
kaitseministeeriumi mure Eesti kaitsevõime pärast seoses
tuulikulabade paarimeetrise
pikkuse erinevusega, mis on
tegelikult planeeringuga sisuliselt kooskõlas.
Aidu tuulepargi üks omanikest Andres Sõnajalg

DOBLG
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3

MAHUTAVUS 3,4-5,4 M
KANDEJÕUD 675-960 KG
KÜTUSEKULU 5,0 L/IOOKM JA C0 2 133 G/KM

MAHUTAVUS 8-17 M
KANDEJÕUD 1.000-1.900KG
KÜTUSEKULU 6,3 L/100KM JA C02 157 G/KM

ISTEKOHTADE ARV 2-5

ÜMBEREHITUSE VÕIMALUSED

SOODUSTUS

SOODUSTUS

KUNI 4000 EUROT

KUNI 5000 EUROT

AUTOSPIRIT AS

122 TALLINN,
TELEFON: 6 599 482
EHITAJATE TEE

TALLINN@AUTOSPIRIT.EE

AUTOSPIRIT TARTU OÜ
TURU 47, TARTU,

TELEFON: 7 341 126

TARTU@AUTOSPIRIT.EE

autospint

|U>ROFESSIONAU
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Rootsi hakkab
ebaausaid
välisfirmasid
välja sõeluma
Rootsi parlament otsustas anda
sealsetele ametiühingutele õiguse
nõuda, et võõrtööjõule oleksid tagatud
teistega võrdsed tingimused.
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Äripäev
ettevõtjaid meelitaval Rootsi turul
saavad ametiühingud 1. juunist suuremad
õigused nõuda, et ettevõtted sõlmiksidkollektiivlepinguid ja pakuksid töötajatele
nendes ette nähtud tingimusi. Kui seda ei
tehta, võidakse töö seisma panna.
Soome, Rootsi, Norrasse ja Taani peamiselt ehitus- ja tööstusvaldkonna töötajaid
vahendava ettevõtte S.T. Eskandia juhataja Karol Sisask ütles, et Rootsis on ligikaudu 85 protsenti töötajatest kaitstud kollektiivlepingutega ja üle 75% töötajatest kuulub ametiühingutesse. Seadusemuudatused
annavad Rootsis ametiühingutele suuremad õigused jarohkem kohustusi, etkaitsta
töötajate huve. “Välistööjõudu puudutavad
seadusemuudatused ning ametiühingutele võimaldatavad suuremad õigused annavad töötajate huvidele suurema kaitse. Põhiline ametiühingute ja tööandjate regulatsioon puudutab töötingimusi ja töötasu,” rääkis Sisask.
“Ilmselt toovadseadusemuudatusedkaasa mõningase bürokraatia kasvu,” tõdes
Sisask. Erinevate valdkondade ametiühingud otsustavad ise, kas töötaja tööle asuEesti

misel piisab tööandjal ametiühingu kirjalikust teavitusest, lepingu sõlmimisest või
elektroonilisest teavitusest. “Igal ametiühingul on oma nõuded ja see teeb teenuse osutamise ühtpidi kvaliteetsemaks ja
konkurentsi ausamaks, teistpidi lisab bürokraatiat.”
Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees
Peep Peterson ütles, et nemad on seisukohal, et asukohariigi kollektiivlepinguid tuleb täita ja sealseid reegleid austada. “Samas on meil palju infot, et mitu Eesti firmat neist reeglitest kinni ei pea. Nad riskivad väga suurte summadega, sealhulgas töö
katkemisega päevapealt. See ei ole mõistlik riski võtmine. Konkureerida tuleb nutikuse, mitte illegaalse palgapoliitikaga.”
Petersoni sõnul tähendab see, et eestlased
saavad samaväärset palka mis rootslased
ning lisaks laienevad neile muud hüved ja
tingimused, mis on kokku lepitud näiteks
kollektiivlepingus. “Meieinimesi koheldakse võrdselt kohalikega ning see tagab Eesti
töötajatele paremad tingimused.”

Konku-

reerida tuleb
nutikuse, mitte

illegaalse palgapoliitikaga.
ametiühingute

keskliidu esimees
Peep Peterson

Rootsi ootab meie ehitusfirmasid

Elamispindade kriisis vaevleval Rootsil on
aga hädasti vaja väljastpoolt ehitusfirmasid,
kes aitaksid ka hindu ohjes hoida. Elamispindade puudus on Rootsis sedavõrdkriitiline, et Balti riikidest, Poolast ja Saksamaalt
käiakse juba ise ehitusfirmasid appi kutsu-

mas. Nii käisid oktoobris Tallinnas Rootsi kohalike omavalitsuste elamuettevõtete

ning neid koondava katusorganisatsiooni
SABO esindajad, et leida Eestist peatöövõtjaid, kes Rootsis üürimaju ehitaks.
SABO uusehituse eestvastutav Jonas Högset ütles, et seadusemuudatuse täpset mõju on raske hinnata, kuid ta ei arva, et see takistaks ehitusettevõtete tulekut Rootsi turule ja võitlust elamispindade defitsiidiga.
“Oleme me algusest peale öelnud, et rahvusvaheline turg peab käituma Rootsi turu tingimustega kooskõlas, kui nad tahavad end
siin pikaks ajaks sisse seada,” rääkis Högset. Seega ei tohiks seadusemuudatus tema
hinnangul mõjutada nende püüdlusi leida
Rootsi turule ehitusettevõtteid. Högset ei
usu, et seadusemuudatus mõjutaks ehitusfirmade ja ka konkreetsemalt Eesti ehitusfirmade huvi Rootsi turu vastu. “Kõik ehitusettevõtjad, kellega ma kohtunud olen,

teavad, et igal kohalikul turul on oma tingimused ja nii on ka Rootsi turul. See teeb
ainult selgemaks, mida oodatakse ettevõttelt, kes tahab saada osa Rootsi ehitusturust. Võimalused on endiselt head ja munitsipaalmajutusasutused on alati avatud
uutele pikaajalistele partneritele.”
Eesti ehitusfirmasid läheb ikka vaja

Högset ütles, et neil on endiselt vaja, et välismaised ehitusettevõtted tooksid Rootsi turule kuluefektiivsed meetodid elumajade
ehitusel ja tooksid endaga kaasa ka ehitusmaterjalid, mille hind on eluruumide ehituses teinud kõige suurema kasvu.
Samuti näeb Högset, et Rootsis saaksid
meie ettevõtted kontrollida väärtusahelat,
mis võimaldaks neil peatöövõtjana olla kasumlikum kui alltöövõtjana. Tema arvates
peaks elamispindade defitsiidis Rootsis olema lepingutele kerge konkureerida.

NAFTA

KRISTLIK SEMINAR

AJA, TERVISE JA FINANTSIDE
INVESTEERIMISEST
läbi viib Valdur Koha (Boston)

19. mai 2017, algusega kell 18.00
Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn
ÜRITUS ON TASUTA.

Meeste seminar

Tark investor.

Võim libiseb OPECil käest
Pille Ivask
kaasautor

Kuuldused OPECi naftaleppe
jätkumisest on musta kulla hinda küll kergitanud, kuid suures
plaanis on organisatsiooni võime naftaturgu kujundada ülehinnatud.
Ökonomist Konstantinos Ve-

netis ütles, et OPECi riigid on
järgmisel aastal nurka surutud:
kas turuosa säilitada või pidada
hinnakokkuleppest kinni.
Praegu läheb OPECil hästi,
riigid peavad leppest kinni ja
tootmismaht on langenud. Eriti kindlalt astub Saudi Araabia,
keda peetakse organisatsiooni
liidriks. Riigi kroonprints on
öelnud, et majandus tuleb hoolimata odavamast naftast hästi
toime ja riigijuhid otsivad võimalusi, kuidas majandust laiapõhjalisemaks muuta.
OPECi peasekretär Mohammad Sanusi Barkindo ütles, et
naftaleppega on kaalul OPECi

44%

OPeCi kärbitud tootmis-

mahust teevad usa tootjad oma mahu kasvuga
tagasi.
maine ja usaldusväärsus. Alates 1. jaanuarist, mil naftalepe jõustus, on must kuld kallinenud 19% võrra. Samas valmistavad OPECile muret USA ja
sealsed tootjad, kes on viimaste andmete kohaselt võimsalt
investeerima hakanud.
Bloomberg kirjutas eelmisel nädalal, et USA naftatootjate eelarve kasvab võrreldes
muu maailma tootjatega kümme korda kiiremini. Isegi praeguses hinnavahemikus suudavad USA tootjad kasumit teenida, mistõttu pole probleeme

ka investeeringute tegemisega.
Barclaysi analüütikud kirjutasid, et Põhja-Ameerika naftatootjate eelarve kasvab sel aastal 32% ehk 84 miljardi dollari
võrra. Rahvusvahelised projektid kasvavad 3% võrra.
USA võtab kiiresti järele
Analüütikute arvutuste järgi
peaks Põhja-Ameerika naftatootjate päevatoodang tänu investeeringutele tänavukerkima
800 000 barreli võrra. See moodustab 44% mahust, mis OPECi
leppe tulemusel on vähenenud.
USA naftatoodang peaks sel
aastal olema 9,31 miljonit barrelit päevas, kusjuures eelmisel
nädalal avaldatud prognoos on
võrreldes eelmisekuu prognoosiga 1% võrra tõusnud. Järgmisel aastal peaks USA naftatoodang tõusma 9,96% võrra ning
ka seda prognoosi on võrreldes varasemaga ülespoole korrigeeritud.
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Oktoobris Eestis ehitusfirmasid Rootsi
kutsumas käinud SABO esindaja Jonas
Högset ei usu, et seadusemuudatus Eesti
firmasid kuidagi peletaks.
FOTO: ANDRES HAABU

Muutub
lätlaste välja
võideldud kord
Rootsis võidakse tühistada nn Lex Laval,
mis on seitse aastat reguleerinud välisriikidest ajutiselt Rootsi tööle lähetatud töötajate palgatingimusi.

Nime sai seadusüle 12 aasta tagusest vas-

tasseisust Läti ehitusfirmaga Laval, millelt
ametiühingud nõudsid Vaxholmis
koolihoone renoveerimisel Rootsis kehtivate kollektiivlepingute järgmist. Läti ehitusfirmale, mis järgis Läti kollektiivlepingut,
kehtestati blokaad. Ametiühingud nõudsid, et Rootsis töötades tuleb järgida Rootsis kehtivaid seadusi, tööandjad viitasid tööjõu vabaleliikumisele Euroopa Liidus.Konflikti keskmes oli töö hind.
Mitmel kohturingiljäi õigusLäti firmale
ja Rootsi pidi oma seadusi kohandama. Lex
Lavali järgi oli ametiühingutel õigus nõuda vaid kollektiivlepingute miinimumtingimuste täitmist.
Rootsi

KOMMENTAAR
Anna Öberg
EASi ekspordinõunik Rootsis

Paljud Rootsi töövõtjad nõuavad kollektiivlepingute sõlmimist ja seetõttu on

paljud Rootsis tegutsevad Eesti ettevõtted juba seotud Rootsi kollektiivlepin-

Üha enam loovad ettevõtted Rootsis

firmasid,
set poolt.

et lihtsustada administratiivSee võib uute reeglite raken-

duses veelgi süveneda. Varem ei olnud
Rootsi ametiühingutel Lex Lavali tõttu õigust välisettevõttetega midagi ette
võtta. Uue seadusega saavad nad rakendada meetmeid välisfirmade puhul, kes
ei ole kollektiivlepingut sõlminud ja kes
saadavad oma töötajad ajutiselt Rootsi.
Ehitusbuumi tõttu on Eesti ehitusfirmadel endiselt kõrge huvi Rootsi turu
vastu. Ka paljud Eesti ehitusmaterjalide
tarnijad pakuvad paigaldusteenust, sest
Rootsi ehitusfirmadel on selle vastu üha
suurem huvi.
Kuna Rootsis on ehitajate puudus, ei
näe ma, et see nõudlus hoolimata seadusemuudatusest väheneks.

Eesti Raudtee juhiks
valiti Erik Laidvee
Eile asus ametisse Eesti Raud-

valiti ametisse konkursiga.
Ehkki Eesti Raudtee kasu-

mit ei teeni, on ettevõttel vaatamata Venemaa piirangutele selleks Laidvee hinnangul võimalused olemas. “Eesti Raudtee on
soliidne organisatsioon, mille
eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset, turvalist ja jätkusuutlikku teenust. Kindlasti
tuleb lisaks ida suunale Rail Balticut arvestades võimalikult kiiresti käivitada kaubaveod põhja-lõuna suunal,” lisas Laidvee.
Ettevõtte senine juhatuse esimees Sulev Loo esitas ettevõtte
nõukogule avalduse enda tagasikutsumiseks tänavu 10. veebruaril.“Minul panevad silma särama erinevad asjad. Üks on ka-

PEARAAMATUPIDAJAT
Töö sisu:
•

•

•

•

•

•

•

•

pearaamatu pidamine, igakuine juhtimisaruannete koostamine
bilansi ja kasumiaruande igakuine koostamine
grupipõhine konsolideerimine Rephop-keskkonnas
tütarfirmade konsolideerimine

palgaarvestus
tasumiste, laekumiste haldamine, rahavoo aruannete koostamine
olukorra jälgimine
aastaaruande koostamine, esitamine
lepingute haldamine, arhiveerimine

Oled sobiv kandidaat kui:
sul on töökogemus suuremas ettevõttes
operatiivsus, hea suhtlemisoskus, planeerimisvõime, täpsus, hea mälu
eesti, inglise ja vene keele oskus nii kõnes kui ka kirjas

•

•

•

Arvutioskus:
•

raamatupidamistarkvara HansaWorld, Books, Rephop, Excel
vajadus ettevõttesisese tarkvara selgeks õppimiseks

Eelistatud on rahvusvahelisel tasemel logistika valdkonnas või
tootmises tegutsevas ettevõttes töötamise kogemus.
Pakume Sulle autokompensatsiooni või ametiautot;

paindliku tööaega.

gutega.

LOGISTIKA

tee uus juhatuse esimees ja
peadirektor Erik Laidvee, kes

Ootame oma meeskonda

•

Hakatakse firmasid looma

Rootsi turul tegutseva ehitusettevõtte Kodumaja juhatuse liige Andrus Leppik
ütles, et seadusemuudatus ei tohiks nende
tegevust seal mõjutada. “Me järgmine kollektiivlepingute tingimusi. Meie jaoks on
see olnud iseenesestmõistetav kõik need
aastad, kui me Rootsis oleme toimetanud.”
Leppik ei arva, et Rootsis oleksid regulatsioonid piiravad. “Oleme harjunud Eestist
väljaspool tegutsema ja Rootsi selles suhtes
küll kuidagi eriliselt silma ei paista, et miski piiraks või takistaks,” ütles ta. Rootsi turul näeb ta aga suurt potentsiaali, sest ehitusmaht neil seal kasvab.
Rootsi turule sisenenud Nordeconi juhatuse liige Priit Luman ütles, et neid seadusemuudatus mõjutada ei tohiks. “Nordecon
tegutseb Rootsis SWENCN AB kaudu, mille
töötajad on tööl vastavalt Rootsi seadusele
nii praegu kui ka edaspidi. Nordeconi plaane Rootsi turul muudatus ei mõjuta.”

Autolink Baltics AS peamine tegevusala on autode ja muude transpordivahendite
logistika korraldamine. Meie klientideks on sõidukite tootjad, maaletoojad ja
edasimüüjad Balti riikides, Lääne-Euroopas, Venemaal ning teistes SRÜ riikides.

sumi teenimine, mida on väga
keeruline Eesti Raudteel teha,”
kommenteeris ta pärast lahkumisotsusest teatamist. Äripäevale antud intervjuus ennustas
ta, et Eesti Raudtee mahud jätkavad kahanemist ka tänavu.
Eesti Raudtee nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul on
uuel juhil oluline luua head
suhted riigistruktuuridega.
“Eesti Raudteel on teoksil mitu
Eesti jaoks olulist arendusprojekti, mille rahastamine sõltub
riigi otsustest. Investeerimiskava kinnitamine saab toimuda
Eesti Raudtee nõukogu pidas
ainult koostöös riigiga.”
Rohumaa lisas, et Laidvee on
Erik Laidveed tugevaimaks
kandidaadiks, sest ta tunneb
tugevjuht, kellelt on oodata akhästi sadama ja logistikaahela ning transiidivaldkonna tiivset arendustegevust ja ettetoimemehhanisme ja Vene võtte juhtimise ja protseduuride poole korrastamist.
ärisektorit. Foto: Veiko Tõkman
ÄRIPÄEV.EE

Kontaktisik: Kristjan-J. Reigo
E-post: kristjan.reigo@autolink.ee

Telefon: 511 1327
www.autolink.ee
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“Ka liinitöölistel on häid ideid”
Robotite tuleku tõttu
on üha olulisem
kasutada kõigi oma
töötajate kogemusi ja
ideid, leiab Hollandi
teadur Yvette
Baggen.

Hollandi teaduri
Yvette Baggeni
arvates peaksid
ettevõtjad andma

kõigile töötajatele
rohkem vastutust
ning kuulama nende
ideid. Foto: Andras
KRALLA

Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Äripäev
“Inimesed leiutavad asju, mille peale ma ei
ole osanud kunagi mõeldagi, aga ma ei karda, et need asendavad inimesi. Tulevad uued
töökohad,” arvab tööturu tulevikule mõeldes Utrechti ülikooli teadurYvette Baggen,
kes on uurinudviimastelaastatel erasektori töötajaid.
Tema sõnul peame olema lihtsalt paindlikumad ja valmis selleks, et ei jää terveks
karjääriks ühele ametikohale. Ettevõtjad
peavad andma oma töötajatele rohkem vastutust ning soodustama seda, et nad ütleksid välja enda ideed. “Arvan, et ka liinitöölistel on häid ideid, kuidas ettevõtte tootlikkust kasvatada,” ütles Baggen.

Õpilasi ja
tudengeid tuleb
ette valmistada
mitmekülgseks
ja varasemast
teistsuguseks
karjääriks.
Yvette Baggen

Mis oleksid need uued ametid, mida masinate ja robotite üha suurem kasutuselevõtmine tulevikus kaasa toob? Tööd, mis nõuavad
kõrgetasemelist mõtlemisoskust ja probleemide lahendamise oskusi, sest need masinad on küllaltki keerulised. Muidugi saavad masinadaidata teha igasugust rutiinset
töödkiirema tempoga, aga samal ajal vajavad need targad masinad ja süsteemid inimesi, kes on võimelised tegelema keeruliste probleemolukordadega.

viise. Sest kui sa neid võimalusi ja ideid teis-

te inimestega jagad, võivad need luua uut
väärtust. Mitte ainult innovatsioon, aga ka
väikesedmuutused. Ma ütleks, et meil on vaja tänapäeval uut väärtuse loomist.
Kas tulevikus võtavad masinad üle vaid rutiinse töö või peaksid näiteks ka ajakirjanikud mures olema, et masinad neid asendama hakkavad? Ma ei usu. Ma eimõtle tulevikust nii. Kui ma mõtlen tulevikutööst, mõt-

len ma 21. sajandi oskustele, mida on inimestel vaja, et hakkama saada keskkonnas,
mis muutub üha keerulisemaks.

Milliseid konkreetseid oskusi on meil tulevikus rohkem vaja?Probleemilahendamise
oskusi, mida ma just mainisin, aga samuti
ettevõtlusalaseid oskusi. Näiteks oskus ära

tunda võimalusi. Inimesed peavad mõtlema välja uusi ideid jaasjade tegemiseks uusi

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

REGISTRAATORID

0,5 €
(sisaldab km)

KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn

www.

|

Tel 552 6608

.ee

ette

Mida te arvate tööjõudu asendavate robotite ja masinate maksustamisest? Ma ei ole

kindel, kas maksud on õige vahend. Võibolla on see lühiajaline lahendus, aga pikas
perspektiivis ei saa me vältida tehnoloogia
arengut. Masinad on meiega ja nad muutuvad üha targemaks. Nii et ma ei ole kindel,
kas sellega saaks vähendada masinate kasutuselevõttu. Ma pigem investeeriksin töötajate võimekusse, et nad oleksid valmis uuteks töödeks.

Kas tulevikus on meil üldse kassapidajaid ja
liinitöölisi? Mulle meeldib supermarketites
inimkontakt. Me näeme ka Hollandis seda
arengut, et kassapidajaid jääb vähemaks,

Kuidas peaksid tööandjad töötajaid tulevikuks valmistuma? Juba enne tööle minekut

aga näiteks üks suur toidupood valmistab
oma töötajaid ette täitma seal teisi ametikohti. Et nad ei oleks niivõrd kassapidajad,
aga nõustaks inimesi, mis toiduaineid nad
võiksid mingite retseptide jaoks osta jne.
Sest kui inimesi ei huvita inimkontakt, ostavad nad lihtsalt asju e-poest. Tehastes on

ja varasemast teistsuguseks karjääriks. Ettevõtlusoskusi japrobleemide lahendamist
saab õpetada juba koolis projektides osalemise kaudu, et luua õpilastele rohkem töökoha olustikku.
Oluline on tegevuste kaudu õppimine,
ja tööandjad peaksid kaasama töötajaid et-

on oluline hariduse roll. Õpilasi ja tudengeid tuleb ette valmistada mitmekülgseks

tevõtlusalastesse tegevustesse. See võib olla uute toodete ja teenuste arendamine,
kus neid stimuleeritakse omandama uusi teadmisi, otsima uusi kliente, käima üritustel suhtlemas nii enda kui ka teiste alade inimestega. Töötajatele suurema vastutuse ja vabaduse andmine võib anda väga
häid tulemusi.Kui tööülesanded on keerukamad ja neil on vabadus sellega mängida
ja neil on oma vastutus, aitab see neil rohkem ettevõtlik olla.
Kas saate tuua näite, kus ettevõte on edukalt kombineerinud uue tehnoloogia oma
töötajatega? Hollandis on üks väike pabe-

rivabrik, kellel on väga vanad masinad ja
nad kombineerivad neid väga uute tehnoloogiatega. Nad toodavad paberit kunstnikele ja eksperimenteerivad erinevate paberite tootmisega. Kuna neil on ainult 40 töötajat, ei suuda nad suurte tootjatega võistelda. Nii peavad nad leidma teised viisid
ja teevad näiteks paberit tomatijäätmetest.
Sellega alustades oli vaja, et kõik töötajad, kes oskasid kasutada vanu masinaid,
tuleksid välja uute ideedega.

KOHTUASI

Endine tippjalgrattur eirab võlga
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Kelmuses süüdistatav endine tipprattur Janek Tombak
süüd omaks pole võtnud ega
ole asunud ka klientidele võlgu hüvitama, mistõttu läheb tema kohtuasi uuele kohtu koosseisule arutamiseks.
Tombaku rattariiete müügi-

ga tegelenud firma Nordfield

0€

samamoodi inimesi vaja. Ma ei kujuta
ettevõtteid ilma inimesteta.

OÜ, mille vastu rattaklubid kohtusse pöördusid, omanik ja ju-

hatuse liige on nüüd Andres Pajumägi, kelle nimel mitu võlgades ettevõtet. Varem OÜ Janek
Tombak.com nime all tegutsenud ettevõttel on kustutamishoiatus ja kaelas 5500eurone
maksuvõlg, mis tiksunud alates 2014. aasta aprillist. Firma
on kolinud Tallinnast Viljandimaale Kookla külla ja uuele
omanikule Pajumäele on kohtutäitur kehtestanud terve rea
keelumärkeid.

KES ON KES

Janek Tombak (40)
Talle kuuluvad ettevõtted
Doltcini CW OÜ, 4 Cycling OÜ
ja Cycling Wear OÜ.
Sõitis aastatel 2000–2005
kuulsas Prantsuse meeskonnas Cofidis.
Esindas Eestit kahel korral olümpiamängudel maanteesõidus: Sydney olümpial
aastal 2000 katkestas, Ateena olümpial aastal 2004 sai
61. koha.
Pärast Cofidise lepingu lõppemist võistles Tombak aastani 2009 veel väiksemate klubide ridades.

Kohus otsustas eelmisel nädalal mitte rahuldada prokuröri taotlust lõpetada menetlus
otstarbekuse kaalutlustel ja asi
läheb arutamiseks uuele kohtu
koosseisule. Tombaku võlasummadrattaklubidele pole küll väga suured, kuid kohtunik Merle Parts rõhutas, et Tombak pole esitanud kohtule ühtegi tõendit selle kohta, et ta oleks asunud võlgu hüvitama või kavatseks seda teha.
Seega seaduses ette nähtud
eeldused kriminaalmenetluse
lõpetamiseks ei ole täidetud
kriminaaltoimikust ei nähtu,
et süüdistatav oleks heastanud
või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju. Seadus näeb
ette just niisuguse eelduse, et lõpetada kriminaalmenetlus nn
oportuniteedi põhimõttel. Kohus tagastas kriminaaltoimiku
prokuratuurile edasisteks toiminguteks.
–

Ühelegi Äripäeva küsimusele Tombak pärast istungit ei
vastanud.
Äri läks rappa

Tombaku firma vastu pöördusid kohtusse Alavere ja Miridoni
spordiklubi, kes tellisidTombaku firmalt tuntud tootja Doltcini rattariideid, mida Tombak
tarnis. Nad tasusid ettemaksu,
kuid kätte ei saanud ei tellitud
riideid ega tagasi juba makstud raha. Hilisema uurimise
käigus selgus, et Tombak polnud Doltcini tehasesse isegi tellimust esitanud.
Tal tekkisid kiirelt makseraskused ja kliendid ei saanud
temaga hästi ühendust. Rattafoorumid hakkasid 2014. aastal
täituma postitustega, mis hoiatasid Tombaku eest: ärge tellige
temalt midagi! Pahaseid kliente oli teisigi, kuid kohtutee võtsid ette vaid kaks spordiklubi.
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Tere, Sportage!

www.kia.ee

Tere, minu uus

Tehnikale öeldakse harva midagi ilusat
Kas tuleb tuttav ette? #$@&%*! arvuti, #$@&%*! telefon, #$@&%*! printer . Automaatkastiga Kia Sportage on selles suhtes erand.
Ta on meie inimeste südamed võitnud ja saanud Baltikumi enimmüüdud diiselmootoriga linnamaasturiks. Registreeru proovisõidule kia.ee
ja ütle oma uuele Sportage’ile „Tere!”.
TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47 .PÄRNU: United Motors
Pärnu, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors Kohtla-Järve, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika,
Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna 97 .KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA:
Salome Tartu, Pihlaka 2.
Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks veel Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) vastavalt kohalikele eritingimustele.
km)/CO2(g/km): linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel alates 4,2/110 kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177.

Kütusekulu (l/100
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SADAMAKOMPLEKS

Vene investorid
süstivad Kakumäele
100 miljonit

Kakumäele püstitatakse
Venemaa investorite rahaga
suur sadamakompleks, mis on
juba mais valmis jahte vastu
võtma. Kogu projekt valmib
täies mahus 2021. aastaks.

takse jahisadama, mariina ehitamist ja ehitatakse Nooda tänavat, sadama uut juurdepääsuteed. Teises järgus ehitatakse elling,
kus saab laevu talvel hoida, samuti jahtklubi. Siis ehitame Lesta 10krundile korterelamud.Loodame alustada majade ehitamisega juuni lõpus. Hiljem tulevad spordirajatised, spaa, spordiväljakud. Projekt valmib
4–5 aasta pärast.

PolinaVolkova

Milleks Tallinna veel üks jahisadam? Tallinnas on vaid üks jahisadam Pirital, mis ehi-

Ehitate Kakumäele 300 jahile mõeldud sadamakompleksi. Millises järgus on projekt

ja milline on lõpptulemus? Praegu lõpeta-

–

polina.volkova@aripaev.ee

tati olümpiamängudeks.
On veel Noblessner, Vanasadam. Need, kes
hoiavad oma jahteväikestes sadamates, või-

vad tulla meie juurde, tuua jahid meile talveks hoiule. Seda esiteks. Teiseks: selleks, et
see turismivaldkond areneks, peab leiduma koht, kuhu minna. Keskmine raadius on
30 meremiili; selleks, et jahiga oleks mugav
rännata, peavad teekonnad olema piisavalt
lühikesed. Uue sadamaga tekib uus punkt.

Miks Venemaa investorid sadama ehitamise ette võtsid jaseejuures ilma kreeditoride
abita, rääkis Äripäevale sadamakompleksi
arendaja Neeme Kaarma, kelle Venemaa sugulane, Moskva ettevõtja Kaido Kaarma on
projekti rahastaja.

Piritalt võib tulla meie juurde, siis liikuda
läände.Kakumäel elab rohkem inimesi kui
Pärnus, kuigi Pärnus on kaks jahisadamat.

Kas sellest kõigest piisab, et seda summat

Eelmisel aastal peatas linnaplaneerimise
amet neljaks kuuks teie ehituse ja määras
15 000 euro suuruse trahvi. Juhtus väike
arusaamatus. Meie peamine töövõtja BMGS
Eesti ehitas mõnevõrra kiiremini, kui me

Millised suhted on teil kohalikega? Neile ei
meeldinud ju just see, et sinna kavatsetakse ehitada elumaju. Praegu on suhted väga

jõudsimevormistada järgmiste ehitiste ehituslube. Meid peatati täiesti õiglaselt, sest
selleks hetkeks ei olnud kooskõlastatud ja
saadudkõiki lube.
Tuleb välja, et te kooskõlastasite ehitusprojekti tagantjärele? Ei, me ei kooskõlastanud
seda tagantjärele. Projekt oli kooskõlastamisel, pikaajalises protsessis, sest me tegime sellesse muudatusi. Arutasime seda linnaplaneerimise ametiga umbes aasta. Ühel
hetkel väljusime nende lubaduste piiridest.
Load olid ju olemas.

Teil on kavas investeerida projekti umbes
100 miljonit. Plaanite kõige kaasaegsemat
sadamat, tuua siia Skandinaavia purjetajaid.

Seminariruumide rent

tasa teenida? Praegu hakkameehitama elamukompleksi. Seal on 55 korterit.

head.Kohtume regulaarselt, arvestame nende pretensioone. Kohalikud kurdavad, et
kord on tolmune, siis räpane. Peseme korrapäraselt tänavaid.
Nad kartsid suuremahulist ehitust. Nad
ei näinud täit pilti. Nad kartsid, et ehitatakse majad, aga jahisadamat ei tule. Kartsid,
et piirkonnas suureneb liikluskoormus. Sellepärast ehitasime uue tee, mis viib Merirahu rajoonist otse mere äärde, elamutest ja
kitsastest tänavatest mööda. Nad ei saanud
aru, miks me tahame sadamat laiendada.
Meil oli eelmisel ja sellel aastal avatud uste päev, igaüks võis tulla, näitasime pilte.
Teie ja teie suurinvestorist sugulane, Moskva ettevõtja Kaido Kaarma olete ärimehed.
Miks te alustasite just seda projekti? Miks te
mässate kohalike elanike ja jahtidega?Esi-

Vaata veel SEMINARIRUUM.EU

TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

kontaktandmed
HOTELL ORU***
Narva mnt 120b,
Tallinn
tel 603 3302
faks 601 2600
sales@oruhotel.ee
www.oruhotel.ee

majutus-

soodustused

lisainfo

kokkuleppel

tasuta valvega parkla, hea ligipääs
ühiskondliku transpordiga,

kohti
Oru

95 m2
Oru 1
60 m2
Oru 2
15 m2

100
50
10

kokkuleppel

dataprojektor,
grafoprojektor,
pabertahvel,
TV, video, ekraan,
CD-mängija, internet,
wifi, sülearvuti
kasutamine

paljundus,
faks,
toitlustamine,

kohvipausid

100

toitlustamine hubases
à la carte restoranis, mitmekülgne
valik kohvipause, võimalik korraldada firmapidusid

ja tähtpäevi
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MIS ON MIS
suks, kinnitades,

Kakumäe jahisadam
2014. aasta lõpus ühines investorite ringiga Venemaa ettevõtja Kaido Kaarma koos
abikaasa Oksana Kaarmaga. Perekond Kaarmast sai projekti peamine investor. Loodi investeerimisfirma Haven Kakumäe OÜ, millest perekond Kaarmale kuulub 75%, 25% jäi
senistele investoritele, kellest suuremad on
Jaan Pillesaar, Hannes Tamjärv, Peeter Mänd.
Kaido Kaarmale kuulub Moskvas kinnisvara
müügiga tegelev firma Est-a-Tet.
Projekti kavatsetakse investeerida kokku
umbes 100 miljonit eurot.
Projekti juhib Eesti ettevõtja Neeme Kaarma
(Kaido Kaarma sugulane), kellele kuulub laevaehitusfirma Reval Shipbuilding OÜ.

Projekti ajalugu
2004: asutatakse investeerimisfirma Kakumäe Jahisadam OÜ.
2006: algatatakse detailplaneering.
2010: Tallinna linn kinnitab detailplaneeringu.
Kohalikud elanikud koguvad 400 vastuallkirja, hiljem annavad nad arendaja kohtusse.
2013: riigikohus langetab otsuse arendaja ka-

et detailplaneering ei kahjus-

ta kohalike elanike huve.
2014–2015: vahetub investor; asutatakse uus
investeerimisfirma Haven Management OÜ.
Juuli 2015: alustatakse sadama ehitust.
Sügis2016: arendajad esitavad detailplaneeringu muutmise taotluse eesmärgiga

muu-

ta sadam ORC-klassi avamerepurjetamise
2020. aasta maailma meistrivõistlusteks sobivamaks.
2017: lõpetatakse jahisadama ehitus. Asutatakse firma Haven Management OÜ, mis
hakkab tegelema konkreetselt kompleksi sadamaosa juhtimisega.

–

Ehitusetapid
2017: valmis jahisadam (mariina) ja sadama
juurde viiv Nooda tee. 1. maist on sadam valmis jahte vastu võtma.
2018. aasta algus: ehitatakse 55 korteriga
elamukompleks Lesta 10.
2018: ehitatakse elling, jahtklubi ja võistluskeskus.
2021–2022: valmivad sadamarajatised, spaa,
spordiväljakud, söögikohad, korterid.
Kompleksi pindala: 16,74 ha.

projekti peamised investorid

Kaido Kaarma. Sündis ja kasvas Venemaal. Enne firma Est-aTet asutamist töötas Moskva ettevõttes Miel-Nedvižimost eliitkinnisvara valdkonna juhina.
2008. aastal asutas firma Est-aTet, mis spetsialiseerus Moskva
uusehitiste korterite müümisele. Kaido Kaarma sõnul on tema
ettevõtte müügimaht ja portfell
Moskvas turuliider. Ettevõte portfell hõlmab 4 miljonit ruutmeetrit

elamispinda.
Oksana Kaarma. Oli 2000. aastate algusest firma Miel-Nedviži-

most juhtiv partner, suurima valdusfirma Miel-Novostroiki asutaja. 2010 siirdus ettevõttesse Esta-Tet. Venemaa ajakirjanduse teatel esitas Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimiskomitee
2009. aastal firmale Miel-Nedvižimost, sh Oksana Kaarmale, süüdistuse 200 miljoni rubla suuruses maksupettuses. Süüdistuse
alusel vähendas firma 2006. aastal maksustatavat tulu, alandades
müüdava kinnisvara hinda sõlmitavate kindlustuslepingute arvel.
Oksana Kaarmale ja veel ühele

LÜHIDALT

Maximal
läks
plaanitust
kehvemini

Helmes jõudis heade tulemusteni

Kuigi Maxima Eesti ootas rasket aastat ja langetas käibe
kasvu ootusi varasematest
aastatest kaks korda madalamaks, ei suutnud ettevõte ees-

KES ON KES

Perekond Kaarma

TULEMUS

firma tippjuhile kohaldati elukohast lahkumise tõkend. Süüdistuse esitamise hetkeks oli asi arbitraažikohtus juba lahendatud ja
sellest tulenevalt lõpetatud.
Neeme Kaarma sõnul on Oksana Kaarma süüasi lõpetatud
ja elukohast lahkumise tõkend
maha võetud. Ta ütles, et Oksana
Kaarma osales 2014. aastal sadamat juhtiva firma väljaostmist
puudutava lepingu allkirjastami-

sel. Neeme Kaarma väitel investeerivad Oksana ja Kaido Kaarma projekti isiklikku raha.

märki täita.
Maxima Eesti käive oli mul-

lu 445 miljonit eurot, kasvades
aastaga 1,1%. Veel eelmise aasta suvel ütles Maxima Eestipeadirektor Vygintas Šapokas, et
ootab suuremat kasvu. “Meid
rahuldab käibe kasv turu keskmisega samal tasemel ehk ligi
5 protsendi võrra,” lausus Šapokas mullu.
Maxima kaupluste käibe
kasv oli eelmine aasta kesine
kõikides Balti riikides, jäädes
Lätis 0,7% ja Leedus 1,4% juurde. Aasta varem ehk 2015. aastal kasvatas Maxima Eesti käivet 9,9%, kuid jäi tollal 2,5 miljoni euroga kahjumisse.
Eelmise aasta augustis tõdes
Šapokas, et Eestisse on tekkinud
nii palju kauplusi, et uute avamisel ei võidaks nad enam uusi
kliente, vaid meelitaks iseenda
kliendid ühest Maximast teise.
“Samas ikka näeme, et iga kuu
kerkib kuskile kellegi uus pood.
Eks näis, mis neist saab,” rääkis
Šapokas toona.
ÄRIPÄEV.EE

Möödunud nädalal PERHi juhtide asjas kriminaaluurimise alla sattunud IT-firma Helmes
käive kasvas eelmisel aastal 12,4%, 22,2 miljonile kroonile, puhaskasum kerkis 15% võrra,
2,9 miljonile eurole, teatas ettevõte.
Helmese käibest 68 protsenti ehk 15,1 miljonit
tõid ettevõttes loodud tarkvarakomponendid
ja sellest 67% moodustas eksport.
Helmes on viimastel aastatel kaasanud keskmiselt 50 tarkvaraeksperti aastas, praegu töötab ettevõttes 260 inimest.

Töötus eriti madalal tasemel
Töötus kahanes esimeses kvartalis 5,6%-le, olles viimati nii madal kaks aastat tagasi.
Statistikaameti teatel oli I kvartalis tööhõive määr 66,3% ja tööjõus osalemise määr
70,2%. Tööjõus osalemise määr Jõudis varasemate aastate I kvartalitega võrreldes rekordtasemele.
Aasta jooksul on olukord tööturul paranenud
ehk mitteaktiivsete Ja töötute arv on vähenenud ja hõivatute arv kasvanud nii linnas kui ka
maal esimeses 2 protsendipunkti, 67,1%-le, ja
teises 2,4 protsendipunkti, 64,5%-le.
–

Reform tõi töötajaid juurde
“Töövõimereform motiveerib tööturult eemal
olnud inimesi tööd otsima,” ütles Swedbanki
vanemökonomist Liis Elmik.
Tööturult eemal olevate inimeste arv vähenes
aastatagusega võrreldes 18 000 inimese võrra. Langes õpingute, halva tervise ja laste kasvatamise tõttu mitteaktiivsete arv. Mitteaktiivsuse vähenemist soodustab töökäte puudus.
Pingeline olukord tööturul tema sõnul püsib.
“Vaba tööjõudu on järjest vähem. Lisaks eelnevale survestab tööturgu ka tööealiste elanike arvu jätkuv vähenemine,” täiendas ta.
2017. aastal on tööealisi 6000 inimese võrra
vähem kui aasta varem, mis tõttu püsib surve
ka palkade kasvuks.

Kakumäe sadamakompleksi arendaja Neeme Kaarma
ütles, et praegu on Kakumäe sadamakompleksis vees ja
vee all 20 miljonit eurot. Foto: AndrasKralla

teks käime me Kaidoga vähemalt kaks korda aastas kusagil purjetamas. Loomulikult
investeerime ka kinnisvarasse, kuid kui on
juba jahisadam ja me ise seda tegevust armastame, siis ei ole see ju eriti suur täiendav ajakulu.
Perekond Kaarma tuli projekti investorina
2014. aastal. Kas nad tundsid, et Venemaalt
tuleb raha välja tuua? Ma ei ütleks nii. Neil
on Venemaal piisavalt hea äri ja maine. Nad

kuuluvad Moskva kinnisvaravahendajate esikümnesse. Möödunud aastal müüsid
nad rohkem kui terve Eesti kokku ja jätkavad seda edukalt.
Inimene vaatab ikka oma juurte poole.
Veel hiljuti elas tal siin vanaema. Tädi-, onulapsed. Selleks, et Venemaaltraha välja viia,
on palju muid võimalusi. Kui võtta arvesse,
et meil on praegu vees javee all 20 miljonit
eurot, siis ma ei ütleks, et see on kiire rikastumine või raha paigutamine.
Eesti pangad põhimõtteliselt ei finantseerihüdrotehnilisi seadmeid.Nende jaoks
ei ole see arusaadav, on seotud suure riskiga. Meil käivad tõsised läbirääkimised LHV

pangaga, neil on

juba tekkinud huvi. Esimene samm on tehtud. Muidugi kui hakkavad läbirääkimised kinnisvara üle, nad
osalevad.
Kas teid ei häirinud projektiga seotud skandaalid? Näiteks see, et üks investoritest olevat andnud keskerakondlastele altkäemakKes see oli, ma ei teagi?

MASSAAŽITOOLID
KOJU JA KONTORISSE
Suur valik kaasaegseid massaažitoole

su.

Sven Maanurm rahastas 2006. aastal Keskerakonda 100 000 krooniga ning pärast seda algatas Tallinna linn detailplaneeringu,
Maanurm oli 2005–2008 Kakumäe Jahisadama OÜ juhatuse liige. Mul ei ole au Sven
Maanurme tunda. Selleks hetkeks, kui meie
hakkasime arendajaga suhtlema, ei olnud ta

Rent alates 69+km/kuus

ei investor ega aktsionär. Ajalugu meid nii
sügavalt ei huvitanud.
Kaste eikarda, et saabub järjekordne kriis ja
inimestel on mõelda muulegi ning teie projekt ei teeni end tasa? Me tahamegi katse-

tada sellist lähenemist, et saada teada, kas
see meeldib inimestele, ja tegutseda sellest
lähtuvalt edasi.

KAUBANDUS

Tunnustati õiglast kaubandust
Kümme Eesti ettevõtet ja organisatsiooni pälvisid MTÜ Mondolt õiglase kaubanduse sõbra tiitli näiteks rimi Eesti ja
Fazer Eesti, kirjutas kaubandus.ee.
–

MTÜ Mondo on alates 2014.
aastast tunnustanud 38 õiglase kaubanduse sõpra. Eile lisan-

dusid sõprade nimistusse Solo Sokos Hotel Estoria, kauplus
LAV Organic Lifestyle, Rimi Ees-

ti Food AS, e-pood Slow, pood
kodukohvik Mesisuu,
keskkonnaportaal Bioneer.ee,
OÜ Veganfoods, Fazer Eesti AS
ning kodumaine soki- ja pesutootja Friends Textile.
Fair trade’i märk antakse
toorainele ja tootele tingimusel, et selle eest on tasutud õiglane hind ning pole kasutatud
lapstöölisi ega orjatööd. Toodete eest saadavathinnalisakaSTEP UP,

sutatakse ka kogukonna arengu toetuseks ning tootmine on

keskkonnasäästlik.
Õiglane kaubandus on kodanikualgatuslik liikumine, et
arenguriikide talunikel ja töölistel oleksid samasugused töötingimused mis meie kohalikel tootjatel, selgitas MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise
eestvedaja Kristina Mänd.
kaubandus.ee

info@massaazitoolid.ee

www.massaazitoolid.ee
massaazitoolid
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Võta raamatupidajale appi
Raamatupidamise Praktik
ja avasta uusi tuluvõimalusi
ning kokkuhoiukohti!

8.-21. maini
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\

'V

P

Üle 150 Äripäeva,

iU

UIU

Imelise Ajaloo
ja Imelise Teaduse
raamatu kuni

aama

80% soodustusega

r-\

Tellimine: www.raamatupidaja.ee/rppraktik

•

667 0099

Äripäev

O

X0M a

Y0<

SJf-'"'
v

LHV

Raamatut toetavad;

Y-W

d3

BORST-

KAUPLEMINE

■

KUU

ovV

v-o^W

9»'

mK"

ELATUSALLIKAS
Psühholoogia

•

distsipliin

KAUPLEMISE TÖÖRIISTAD
RISKIKONTROLL

•

JA SÜSTEEMID

KAUPLEMISE HALDAMINE

ILMUB 22. MAIL

cvC

pood.aripa

DR AlEXANDER elder
BÖRSI

KAUPLEJA JA MENURAAMATUTE AUTOR

IHSa raamatuklubi

pood.aripaev.ee/raamatud

toimetaja Meelis Mandel

Äripäev

tel 667 0111

16. mai 2017

toimetajad@aripaev.ee

KASULIK 15
Juhatuse liikme
teadmatusest
tekitatud varaline
kahju

on õiguslikult

karistatav, ütles
advokaadibüroo
ATTELA partner
ja vandeadvokaat
Marko Saag.
FOTO: RAUL MEE

VARALINE KAHJU

Isegi loll juht ei pääse vastutusest
Vandeadvokaat Marko Saag soovitab ettevõttes tekkinud kahju juhatuse liikmelt välja nõuda, sest
vastasel juhul riskib ettevõte maksukohustuse kaelasaamisega.
Merit Pärnpuu

NÄIDE

merit.parnpuu@aripaev.ee

Hoolsuskohustus jäi unarusse

Raamatupidaja.ee
Peale advokaadiameti advokaadibüroos
ATTELA ka rahvusvahelise maksunduselektori rolli pidav Saag rääkis Äripäeva, raamatupidaja.ee ja EestiAudiitorite Ühingu korraldatud sisekontrolli konverentsil, et juhatuse liikmel on kohustus korraldada ettevõtte tegevust

nõnda,

et ettevõtte vara säi-

liks ega tekiks varalist kahju. Sellised kohustused võib tema sõnul jagada detailseteks ja üldisteks.
Detailsed kohustused näevad ette sisekontrollikehtestamise ja kontrollimeetmete kasutusele võtmise, mis tagavad, et ettevõtte vara ei halveneks.
Üldise kohustuse all mõistetakse hoolsuskohustust, mille järgi vastutab juhatuse liige kogu tekitatud kahju nii reaalselt
tekitatud materiaalsekahju kuika saamatu
jäänud tulu ulatuses. Juhatuse liikme saab
vastutuse alla võtta, kui ta on rikkunud äriseadustikust tulenevaid kohustusi, sealhulgas hoolsuskohustust, on tekitanud oma tegevusega ettevõttele varalist kahju ning kui
rikkumise jakahju vahel on põhjuslik seos.
“Üks asi on selge: kui sa ei täida juhatuse liikmena oma kohustusi ega järgi hoolsusstandardit, siis sa vastutad. Sa vastutad
tekitatud kahju eest füüsilise isikuna ja ettevõttel on õigus sind hageda,” märkis Saag.
Ta lisas, et õigus hageda on üldreeglina
äriühingul, mitte võlausaldajal või mõnel
kolmandal isikul. Kuid kui juhatuse liikme tegevusetus tekitas otseselt kahju ka

Ettevõttele on tekitatud kahju
ja oletame, et juhatuse liige on
täiesti veendunud, et ta on teinud kõik, mis võimalik. Asja hakatakse uurima. Uurimise käigus
selgub, et juhatuse liige oleks
võinud kahju ära hoida, kui ta
oleks kehtestanud mõne reegli
või printsiibi.
Nüüd hakkab ettevõte teda hagema, sest on tuvastanud, et juhatuse liige on hoolsuskohustust

rikkunud. Samuti on ettevõte tuvastanud rikkumise ja kahju vahel põhjusliku seose.
Kui juhatuse liige tahab vastutusest pääseda, peaks ta tõendama, et ta tegutses nii, nagu tegutseks üks mõistlik ja tark inimene.

Kui ta ei ole toiminud nii, nagu
keskmiselt mõistlik inimene toimiks, siis võib iseenesest juba
see olla vastutuse alus.

mel. Loll olla ei ole mingi vabandus, päriselt!” juhtis Saag tähelepanu.

Mida tähendab korraliku ettevõtja
hoolsus?

Mida tähendab nõue käituda

võlausaldajale või kolmandale isikule, siis
on kolmandal isikul teatud juhul võimalik minna kohtusse ka otse juhatuse liikme vastu.

Probleemide ring

usus ja

olema informeeritud. Teiseks peab

tema tegevus olema kooskõlas seadusega.
Kolmandaks ei tohi ta võtta põhjendamatuid riske ja neljandaks peab ta tegutsema

juriidilise isiku huvides.
Saagi arvates on kõige parem sisekontrolli meede see, kui võetakse tööle usaldusväärsed inimesed, kes loovad eeskujuliku töökultuuri.
tähendab?

Saag toob näiteks riigikohtu lahendi, kus
öeldakse, et juhtimisorgani liikme hool-

tähendab seda, et juhtimisorgani liige
täidab oma peamisi ülesandeid hoolsusega,
mida mõistlik inimene sarnasel positsioonil samasugustes tingimustes teeks.
Teisisõnu, kui keegi vastutab sisekontrolli eest ja ta on juhatuse liikme positsioonis, kuid on jätnudmidagi tegemata ja ettevõttele tekib kahju, siis ta ei saa öelda, et
ta seda ei teadnud või ei osanud ette näha.
Ettevõttel on igal juhul õigus hagi esitada.
“Kui tavapärane mõistlik selle valdkonna eestvastutav inimene oleks pidanud selle
peale tulema, et protsess tuleb niimoodi teha või reeglid tuleb selliselt kehtestada või
neid tuleb selliselt järgida, siis kui te ei teinud seda, mida tavapäraselt mõistlik inimene oleks teinud, siis te vastutate.”
“Te peate käituma alati vähemalt keskmise tavapäraselt mõistliku inimese tasesus

on lai

Kui juhatuse liige ei täida hoolsuskohustust, siis sellega võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed. Esiteks võidakse juhatuse liiget hageda, kui ta ei ole teatud asju teinud.
Teiseks, kui ettevõte ei nõua juhatuse liikmelt kahju sisse ja võtab sedakui inimlikku
eksitust ja teeb noomituse, siis kohtupraktikas loetakse selliseid asju maksuõiguslikult erisoodustuseks.
“Kui te loobute nõudest töötaja või juhatuse liikme vastu, siis seda loetakse erisoodustuseks, mis kuulub maksustamisele,” hoiatas Saag.
Või näiteks kui juhatuse liikme hooletuse tõttu tehti maksuotsus ja ettevõte ei maksa seda ära ja see läheb vaidlustamisele, siis

informeeritult?

Juhatuse liige peab esiteks tegutsema heas Juhatuse liige peab ennast harima ja viima

Mida heas usus käitumine praktikas

-

-

võidakse teha juhatuseliikmelekui füüsilisele isikule vastutusotsus.

end kurssi erinevate küsimuste ja lahendustega, ta peab olema informeeritud ja ta ei tohi võtta põhjendamatuid riske.
Kui juhatuse liige on otsustanud kasutadariskide maandamiseks spetsialisti abi,
siis peab ta olema absoluutselt kindel, et tegu on kõige targema, kõige parema jakõige
mõistlikuma inimesega. “Lolli nõustaja valimine ei päästa teid!” ütles Saag.
Ja põhjendas seda nii: “Kui sa lähed lihtsat teed pidi ja võtad esimese ettejuhtuva,
siis keskmiselt mõistlik inimene ei ostaks
sisse sellist teenust.”
Juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt
See tähendab, et kõik

juhatuse liikmed vastutavadkoos kohustuste täitmise eest, muu
hulgas ka sisekontrollikehtestamise eest.
Saagi sõnul saab juhatuse liikme vastutust piirata juhul, kui on jagatud ära vastutusvaldkonnad ja on fikseeritud, et üks tegeleb sellega ja teine sellega. Sellisel juhul
on võimalik isikute kaupa vastutust j agada.
Juhatuse liikme vastu esitatava nõude
aegumistähtaeg on viis aastat, aegumistähtaeg hakkab kulgema rikkumise toimepanemisest, mitte rikkumisest teada saamisest, kommenteeris Saag.
“Kui te tuvastate juhatuse liikme vastutuse ja juhatuse liikme rikkumise, siis tegelikultpeaks ettevõte selle kahju sisse nõudma. Kui seda ei tehta, siis toob see kaasa
maksukohustuse,” lisas ta.
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Kust see sein
ette tuli?

Arendustegevuse avastamata jõud
Arendustegevus ja tootearen-

Riigikogu võttis hiljuti vastu laste ja noorte suvist töötamist soodustavad töölepinguseaduse muudatused. Valveaja nutikama rakendamise vääras paraku tööandjate koostöötahte puudumine.

Eestis kehtiv töölepinguseadus sündis
tööandjate keskliidu, ametiühingute javalitsuse pingeliste läbirääkimiste tulemusel 2008. aastal. Võime nii tööandjate kui
ka töötajatena olla rahulolematud ühe või
teise regulatsiooni pärast, aga selline oli
tasakaalukoht siis ja kuni uue kokkuleppeni jääbki tasakaal samasse punkti, kuni
pooled ei leia endas jõudu muutunud majandusele vastavat uut kokkulepet otsida.
Noorte töötamisvõimaluste avardamise
kokkulepe seekord saavutati, ülipika valveaja kehtestamise asjus paraku mitte.
Kus sein ette tuli? ITL nõudis erisuse
sisseviimist ainult IT sektori suhtes, kuigi paindlikumat valveaega vajavad ka len-

nundus, teehoole, tervishoid, veevarustus
ja mitu teist sektorit.Kõiki erandeid üles
lugeda seaduses pole võimalik. Samuti pole võimalik ette näha kõigile sektoritele ühesugust mõistlikku tasakaalustamise mehhanismi, sest olud javajadused on
siiski sedavõrd spetsiifilised. Ametiühingud pakkusid, et pikemat valveaega rakendatakse kollektiivsete arutelude tulemusena ettevõtetes ja sektorites, sellest aga tööandjad keeldusid. Paraku ei ole mõeldav,
et pea poolt töötajate elust (võrdle 720 astronoomilist tundi 330 maksimaalse tööjavalveajatunniga) saab tööandja kontrolli alla anda ilma mõistliku vajaduskontrolli ja otstarbeka hüvituspraktikata.
Lobi ei asenda kokkulepet

Erakondade rahavajaduse katmine ja võimas lobivõimekus ei saa anda suurt majanduslikku efekti, sest ükski parlament ei
suuda pakkuda nii balansseeritud reeglistikku, kui majandus küsib. Lisaks on igale
jõule olemas vastujõud, mis suudab teise
poole algatused nullida.
Lobisõja perspektiivitus sai ammu selgeks meie Põhjala kolleegidele, kes hoiavad tööõigust sihikindlalt oma pädevusalas. Enamik tööreegleid on sätestatud
tööandjateametiühingutevahelistes kollektiivlepingutes, väike osa ettevõtte tasemel, suurem üleriiklikul ja sektori tasemel. Tulemuseks on regulaarselt uuendatav kaasaegne tööõigus, mis suudab teha piisavaid erisusi sektorite spetsiifikast
tulenevalt. Tööturu partnerid on veendunud, et tunnevad majandust ja tööturgu
paremini jaspetsiifilisemalt kui generalistid parlamendis ning valitsuses. Põhjamaad ei ole vajanud poliitilist sekkumist
ja hoiatavad selle eest ka tulevikus.
Peterson
ametiühingute keskliidu esimees

dus nõuavad investeeringuid,
aga on siiski oletatust märksa
lihtsamad.

Majanduskasvu ja kasumlikkuse potentsiaali otsinguil
on Eestis lihtsate lahenduste
aeg mööda saanud. Madalamate tööjõukulude ja maksukoormuse eelis on kadumas ja enamikul ettevõtetel on konkurentsivõime säilitamiseainus
võimalus liikumine väärtusahelas edasi nutikamate toodete ja teenuste suunas. Lihtsakoeliste ja mitte eriti uudsete toodete ja teenustega uutele turgudele sisenemine takerdub üldjuhul globaalse hinnakonkurentsi taha.
Lisaks uutele ärimudelitele vaatab edumeelne ettevõtja suurimaks konkurentsivõime allikaks peetava arendustegevuse poole. Arendustegevust
pidurdab Eestis mitu tegurit,
kuid sellekäivitamist takistab
eelkõige kaks põhjust.
Esiteks oletus, et arendustegevus ei ole enamikule Eesti ettevõttele jõukohane või otstarbekas. Teiseks teadmatus, mis
võiks olla arendustegevuse organisatsioonilised viisid, ja
eelkõige kust pihta hakata.

Madis Raukas
innovatsioonijuhtimise ekspert

Indrek Tammeaid
innovatsioonijuhtimise ekspert

Vajadus uute
toodete järele
peaks olema liikmapanevjõud.

–

Tõlkes kaduma läinud

Osaliselt on temaatikat mõjutanud ettevõtluses ja tööstuses kasutatav rahvusvahelise termini research and development (R&D) tõlge eesti keelde teadusja arendustegevusena. Rääkides erasektori R&Dst,
mõistame terminit suhteliselt
üheselt. R tähendab rakendusuuringuid ja D eelkõige tooteja teenusearendust.
Erasektori arendustegevus
ei ole mingi müstiline vähestele ettevõtjatele sobiv hobi, vaid
uute ideede ja võimaluste leidmise süstemaatiline protsess.
Toodete, teenuste, protsesside ja tegevusmudelite arendamine, et saavutadakonkurent

sieelist ja suuremat kasumlikkust.
Arendustegevuse eesmärk
peab olema uute toodete ja
teenuste ja eriti intellektuaalomandiga kaitstud toodeteteenuste osakaalu suurendamine kogukäibes. Viimane
omakorda on korrelatsioonis
ettevõtete kasumlikkusega.
Seda, et arendustegevus ei
ole ainult suurtööstuse mängumaa, võib näha LääneEuroopa toiduainesektori näitel:
Unileveri, Nestle’i ja P&G arenduskulutused jäävad alla väikeettevõtjate arenduskulutustele. Intellektuaalomandit
kaitsev, tugeva arendustegevussuunaga start-up on eduka
uusettevõtluse maastikul pigem reegel kui erand.
Tulemlikkuse ja konkurentsivõime seisukohast on hea jälgida nii enda kui ka konkurentide sisendja väljundindikaatoreid. Sisendindikaatorist levinuim on arendustegevuse investeeringud suhtes käibesse. Valdkondade erinevused on
suured, kuid jäävad tavaliselt
3–15% vahemikku.
Samal turul tegutsevate
konkurentide panused võivad
erineda suurusjärkudes. Väljundindikaatoritest on konkreetseim uute toodete ja teenuste osakaal ja eriti nendekasumimarginaal. Väike uute
toodete ja teenuste osakaal ennustab ettevõtte eelseisvad raskusi enamikus sektorites.
Lihtsam, kui arvatakse

Arendustegevus ja tootearendus nõuavad loomulikult investeeringuid, samas on süstemaatilise tootearendusealustamine märksa lihtsam, kui
oletatakse.Lisaks ettevõtte enda arendusosakonnale võivad
intellektuaalomandilitsentseerimine väljastpoolt ja mõne soovitud arengutasemeni
jõudnud, teatud tehnoloogiat
valdava ettevõtte ostmine olla

levinumad viisid oma innovaatiliste toodete portfelli tugevdamiseks.
Kuid alati ei ole oma arenduskeskuse loomine või suurinvesteeringud vajaliku tehnoloogia ülevõtmiseks kõige otstarbekamad väljaostmisena.
Praktikast on tuntudka avatud
innovatsiooni (open innovation)
mõiste. See seisneb toote või
teenuse arendusse lisajõudude
kaasamises.
Lisajõuks võivad olla teised ettevõtted, uurimisarendustöö asutused, ülikoolid jne.
Selline tegevus toimub eesmärgiga ühendada ettevõtte enda võimekus ja vahendid
väliste ressurssidega. Üldjuhul kaasnevad sellega ka toetusmeetmed, mis annavad tihti arendustegevusele märgatava finantsvõimenduse.
Eestis tuleks koostööd arendada esimeses järjekorras ülikoolide ja nende juurde loodud tehnoloogia arenduskeskustega, mis ühendavad väikefirmasid ja akadeemilisi töötajaid.
Muidugi ei pea koostöö Eesti ülikoolidega olema ainus
võimalus vaimset potentsiaali kaasata, samas võib see Eesti
tingimustes olla lihtsaim.
Eesti ettevõtjal tasuks siiski uuridaka võimalusikasutada teiste, nt Põhjamaade, Euroopa ja miks mitte kogu maailma ülikoolide uurimisgruppide potentsiaali. Hea koostöö põhineb vastastikusel arusaamisel mõlema poole huvidest ja vajadustest ning tihedal
suhtlemiselkoos vahetulemuste jälgimisega.
Vajadus uute toodete järele peaks olema liikumapanev
jõud.
INDREK TAMMEAID JA MADIS RAUKAS
jAgAvAd
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LNGst tuleb maksimum võtta

Peep

Veeldatud maagaasi ehk LNG
tõusvat tähtsust meie piirkonnas ei tohi alahinnata, vaid selle äri suurendamisse järjest

Igale jõule on olemas vastujõud,

mis võib teise poole algatused

nullida.

enam panustada.
Eesti Gaasi esimene suur

LNGprojekt ehk Megastari laeva kütusega varustamine on olnud väljakutse ostame kütust 350 kilomeetri kauguselt Pihkvast, autod peavad
kaks korda ületama piiripunkti ning sujuvas graafikus püsimine vajab tõelist täppisajastust. Oleme katsetanud täiendavaid tarneahelaidPoolast ja
üle mere Soomest, mis on samuti nõudnudkeeruka logistikaülesande lahendamist.
Just planeerimine ja transport ongi LNGäri tuum kuidas viia gaas maardlatest tarbijateni minimaalse kuluga nii,
et gaas ise, selle transport ja ladustamiskulu terminalides
annaks summaarselt konkurentsivõimelise hinna võrreldes teiste kütustega. Aeg ja ar
–
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Margus Kaasik
Eesti Gaasi juhatuse liige

–

LNG-terminali asukohast olulisem on gaasi
konkurentsivõimelisem

hind.
vutused peavad näitama, kuidas sobitub tarneahelatesse
väiksemLNGterminal Eestis.
Leedu näite põhjal on teada, et
terminaliehitamine jamajandamine on kulukas ning vajab
riigi tuge. Terminali rajamine
Eestisse mõjuks ergutavalt Eesti majandusele, kuid terminali asukohast olulisem on gaasi
konkurentsivõimeline hind.
Sõnumid Venemaale

Tänu Klaipeda terminalile on
Gazprom Baltikumi müüdava

gaasi hinda langetanud. Veel

mõni aasta tagasi oli maagaasi
hindBaltikumile oluliselt kõrgem kui Saksamaale, viimastel aastatel on hinnavahe jõudsalt vähenenud. Põhjuseks on
majanduslik hinnasurve. LNG
hind Euroopas on seotud sealsete gaasibörside hindadega,
tuues nii Euroopa gaasihinnad
ka Baltikumi. Et mitte turgu
üleliia kaotada, pidi Gazprom
reageerima ja hinnad üle vaatama.
Teine tähtis sõnum, mille
LNGterminal Gazpromile annab, on Baltikumi järjest selgem energiaalane iseseisvus.
Juba praegu saaksid Balti riigid
hakkama, importides maagaasi ainultLNGterminali kaudu.
Kolmas pidepunkt on meretransport, kus LNG prognoositav kasv järgnevatel aastatel
on hüppeline. Alates 2015. aastast peavad Läänemerel sõitvad reisija kaubalaevad, teiste seas ka näiteks Eesti saarte ja
mandri vahelised parvlaevad,

kasutama keskkonnasõbralikumat kütust. Alates 2020. aastast karmistuvad laevakütuse keskkonnanõuded üle maailma. Sisuliselt on laevafirmadelkolm võimalust: hakata kasutama madala väävlisisaldusega erikütust, paigaldada puhastusseadmeid või minna üle
veeldatud maagaasile.
Kõigest mõni aasta tagasi tehti panuseid, millal LNG
võiks domineerivaks merekütuseks saada. Hirm ja ettevaatlikkus olid tingitud kalli infrastruktuuri väljaehitamisest.
Ent hirmul olid suured silmad
ning nüüd ennustavad juhtivad energeetikud, et LNGd kasutavate laevade arv kasvab pidevalt aastani 2030. Meil oleks
rumal jätta kasutamata võimalus veelgi aktiivsemalt LNGkütuse turulkaasa rääkida.
Maagaas on puhas ja soodne kütus kerge kütteõli on
näiteks kaks korda kallim kui
–

maagaas.
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Kuidas vältida
pettusi?
Tippjuht Aivo Adamson selgitab, kuidas orga-

nisatsioonides pettusi vältida ning miks iga
mitusada eurot väärt pettus tähelepanu ei
vääri. Samal teemal tasub kuulata ka saadet
“Ausad, aga varastavad”.

Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

5

miljoni dollari eest müüdi oksjonil

Vietnami viimase keisri Rolex. Bao

JUHTKIRI

Võitja mõõtude järgi
õmmeldud hange

Dai kell, millekeiser ostis Genfi
rahukõneluste ajal 1954, müüdi
anonüümseks jäänud inimesele.

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•

Taavi Aas, te ei pea ootama seadusemuudatust. Võite kohe praegu
öelda, et teadmata omanike firma ei sobi linna partneriks.
Kui Tallinna linn oleks olnud huvitatud
sellest, et liikluskorraldusvahendite hanke võidaks parim pakkuja, siis oleks hanke tingimused võimaldanud osaleda võimalikult paljudel pakkumisest huvitatud
ettevõtetel.
Lähem sissevaade hanke tingimustesse näitab, et pigem soovis hanke korraldajavõitjana näha nimelt seda ettevõtet, kes
võitiski: ASi Signaal TM.
Äripäeva hinnangul seostub Signaali
võiduga kaks põhimõttelist probleemi ja
kumbki ei tee hanke korraldajale ehk Tallinna linnale au.
Hanke kitsad tingimused

Esiteks: potentsiaalsete huviliste tõrjumine kitsaste tingimustega, mis tekitab
kahtluse, et hanke tingimused olidki sõnastatud Signaali võitu sepistades. Mäletatavasti ei kvalifitseerunud sobivaks odavaima pakkumise teinud KiirWarren ning
praegu teeb rahandusministeerium hanke järelevalvemenetlust riigihangete
vaidlustuskomisj onis j äi KiirWarren juba
kaotajaks.
Ent osalema ei kvalifitseerunud üleüldse näiteks üks Eesti suuremaid ehitusfirmasid, üle 50 miljoni eurose aastakäibega
–

TREV-2, millele sai saatuslikuks linna seatud kasuminõue, vähemalt 5000 eurot viimasel kolmel aastal.
Ühelt poolt võib mõlema ettevõtte pahameeltkäsitleda kaotaja frustratsioonina, kuid kui maksumaksja raha eest ja riigihankega korraldatud teenuse ostmise kohale jääb küsimus, kas ehk hange oligi kirjutatud ühele ettevõttele, siis on kuri karjas.

Peidus omanikud
Ent teiseks ja taas põhimõtteliselt: avalik
sektor ei peaks üldse käsi lööma ettevõtte-

ga, mille omanikud pole teada. Jah, seadus
ei ütle seda ühemõtteliselt. Ent seadused
ei reguleeri kunagi kõiki inim-ja äritegevuse aspekte, eriti mitte kõlbelisi. Keskerakonna juht, peaminister Jüri Rataski
soovitas pöörduda Tallinna linnavalitsuse poole, et see Signaali peidus omanikud
välja selgitaks.
Aga linnavalitsus muidugi ei selgitanud.Kuid lõpuks tunnistas Tallinna linnapea kohusetäitja, vastne linnapeakandidaatTaavi Aaski, et oleks tõepoolest lihtsam ja parem, kui selline nõue seaduses
kirjas oleks.
Aga lugupeetud Taavi Aas, te ei pea

tudkõnes maha saanud labarindejoon ei
ole mitte tõrvikurongkäikudel ega streigikomiteedes, vaid
magamistoas! Just seal sünnivad meie tulevikulahendused,”
teatas Seeder. Ma vist ei taha
kuulda, mis sõnadega hakkab
susega. “Eestlaste

www.evari.ee

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja

LOE ÄRIPÄEVAST
Kaanelugu “Tallinna miljonihankel üllatavad

tingimused”
tänases lehes lk 4–5

edaspidi seisma pereväärtuste eest mis aga pidavat olema IKRE (aitäh, @Kurtsee mees

–

Valter) ühe põhiväärtuse, alalhoidlikkuse nurgakivi.

–

E-post: evari@evari.ee

sumaksja raha, siis on maksumaksjal
täiesti loomulikult õigus teada, kelle taskusse see läheb. Ja kui ettevõtte omanikud
on peidus, nagu nad Signaal TMi puhul
on, siis selline ettevõte lihtsalt ei kvalifitseeru linnavalitsuse partneriks.
Ent hea mõte on see nõue sellegipoolest seadusse kirjutada, siin on Taavi Aasal
ja tema ametikaaslastel kergem oma tööd
teha.
Servast lahendab peidetud omanike ja
varjatud kasusaajate probleemi rahandusministeeriumi eelnõu, mis nõuab varjatud
osaluste ja tegelike kasusaajate avalikustamist äriregistris. Tegemist on Euroopa direktiivi kajaga Eesti seadusandluses.
Ent ettekujutust, kuidas peaks andmete avalikustamine tagatama ja kes andmete õigsuse eest vastutab, esialgu veel kuskilt ei paista.

Seedriga magamistoas. Naisele lapsed, köök, kirik
Vilja Kiisler
ajakirjanik

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: 738 0927
GSM: 506 0579

ootama, kuni selline nõue seadusesse kirjutatakse. Te võite ju näidata, et teil on
selgroog, ja öelda, et kui mängus on mak-

REPLIIK

Vaevalt sai Helir-Valdor Seeder
IRLi esimeheks ära valitud, kui
koitis emadepäeva hommik ja
vastne parteijuht õnnitles Eesti
emasid andes teada, et tema
on nelja lapse isa.
Ega see muidu nii meeldejääv ei olekski, kui just Seeder poleks IRLi suurkogul pee-

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

Julgeksin ennustada abordi keelamise
laualetõstmist ja kontratseptiivide kasutamise

Ettevaatust, naised

karistamist.

meenutab, et omaaegse Isamaa

Millega siis eristuda, kuidas olla EKREst veel ekrem? Vastuse pakub Seedri enda viide: ta
põhikiri määratleb end muu
hulgas kristlik-demokraatliku
erakonnana ja ka Res Publica
alustas kirikus. EKRE religioosse taustaga poliitikud ning isegi SAPTK (SA Perekonna ja Tra-

ditsiooni Kaitseks) tuumik on
eelistanud varjata, et nii mõnelgi nn pereväärtusi kaitsval
hoiakul on padukristlik tagapõhi. Aga kuulake Seedrit: “Tugeva riigi alus on tugev perekond ja korras kodu. /---/Eestit
saavad õnnelikumaks ja nooremaks teha lapsed.” Kui panna siia juurde veel lähtumine loodusseadustest, julgeksin
ennustada abordi keelamise
laualetõstmist, aga miks mitte ka kontratseptiivide kasutamise karistamist. Naised, teile jääb selles paradigmas kolm
K-d: Kinder, Küche, Kirche.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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juhan.lang@aripaev.ee

MAKSUD

Kui palju maksab välisriigist
Kui Eestis asuvatelt ettevõtetelt saadud dividendi ei maksustata, siis mujal
maailmas on see üsna haruldane praktika. Samas võib siinne investor
mõnelgi juhul välismaal liigselt makstud tulumaksu tagasi küsida.
TASUB TEADA

Milline summa peetakse dividendi pealt kinni?
dividendi maksumäärad eri riikides,

Äripäev

Albaania
Andorra

Portfelli hajutamine on investori tuleviku ja hingerahu huvides vajalik siia hulka käib ka geograafiline hajutamine. Kui
Eestis saab dividendikätte nii-öelda tasuta, siis enamikus riikides on dividend
maksustatud.Lähiriikidest aktsiaid ostes
võib maksuameti andmetel võtta rusikareegliks, et Eestis on tulumaksumäär 20,
Balti-ja Põhjamaades üldjuhul 15 protsenti, kuid dividendi puhul läheb pilt kirevamaks.
Kui ettevõte ise oma koduriigis dividendi pealt vajalikud maksud tasub, siis
Eestis seda tasu enam ei ole. Seda aga ainult juhul, kui aktsionäril õnnestub saada
välismaa ettevõttelt tõend selle kohta, et
too on maksud korralikult maksnud. Paraku on see väikeinvestori jaoks sageli üsna keeruline protsess.

Argentina

Austraalia
Austria
Brasiilia

–

Belgia

Bulgaaria
Hiina

Hispaania
Holland
Horvaatia
Iirimaa
India
Island
Itaalia
Jaapan

Kanada
Kreeka
Küpros

Leedu

Luksemburg

Info hankimise kadalipp

Läti

“Riikide vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise vastastikused lepingud ehk maksulepingud näevad
reeglina ette riigisisestest määradest madalamad määrad,” selgitas maksuameti
pressiesindaja Mailin Aasmäe.
Juhul, kui maksulepingu määrad on
riigisisestest madalamad, siis on Aasmäe sõnul küll võimalus, et maksulepinguriikide resident saab enammakstud tulumaksu tagasi riigist, kuhu see maksti.
Ehk näiteks kui Norras kehtib dividendile
25protsendine tulumaks, aga Norra-Eesti
topeltmaksustamist vältiv leping näeb ette 15protsendise tulumaksu, siis saab Eesti
resident Norrast selle vahe ehk 10 protsenti tagasi küsida.
Enammakstud osa tagasisaamiseks tuleb kontrollida, kas Eestil on vastava riigiga leping ning siis algab bürokraatia:
investor peab koduriigis hankima tõendi maksuresidentsuse kohta, mille kinnitab maksuhaldur ehk maksu-ja tolliamet.
Seejärel tuleb vaadata, mida nõuavad dividendi nii-öelda tekkimise riigi seadused.
Tõendite ja vormide täitmisekord on riigiti väga erinev. Täpsema info peab investor
paraku otsima ise, kuid iga riigi maksu-

Enammakstud raha
saab tagasi küsida

%

15
0
10–35
<30
27,5
0
<30
<5
10
19
<15
12
<20
0
<18
<26
20
25
15
0
<15
<15
0

0
<10
<25
19
<35
30–75
<30
5
25
<35
15
20
0
35
<27
10
15–35
15
15
0
30
15

Malta
Mehhiko
Norra
Poola
Portugal

Prantsusmaa
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Šveits

Taani
Tai
Tšehhi

Türgi
Ukraina

Ungari
USA
Venemaa

–

LOE ÄRIPÄEVAST
Kuidas Eesti värsked maksumuudatused hakkavad investorit mõjutama?
Homses lehes

maksuga topeltmaksustamise
vältimise lepingud näevad ette
riigisisestest määradest madalamad määrad.
Kui maksulepingu määrad

on riigisisestest

Soome: 5%*
Rootsi: 15%*
Norra: 10%*
Taani: <12%*
USA: 15%*
v.a erandjuhtudel, näiteks kui
kasusaav omanik on kompanii
(välja arvatud OÜ), kellele kuulub teatud osa dividende maks*

PANETÄHELE

Dividendide maksustamise eri stsenaariumid
1) Isiku koduriik (st maksuresidentsuse riik) maksustab küll
dividende, kuid maksmisele kuuluvat tulumaksu vähendatakse välismaal juba tasutud tulumaksu võrra (nn krediidimeetod). Sellise põhimõtte näeb ette kas isiku koduriigi
maksuseadus või riikidevaheline
maksuleping.
2) Isiku koduriik vabastab sel-

lise dividendi tulumaksust.
Jällegi, sellise põhimõtte näeb
ette kas isiku koduriigi maksuseadus või riikidevaheline maksuleping.

3) Isiku koduriik maksustab
dividendi ja välismaal juba
kinnipeetud tulumaksu arvesse ei võeta. Teisisõnu, tekib topeltmaksustamine. Selline olukord võib tekkida juhul, kui siseriiklik seadus topeltmaksustamise vältimist ette ei näe ning puudub ka riikidevaheline maksuleping.
Selline riik on näiteks Venemaa,
kus seadus reeglina ei näe ette
välismaise tulumaksu arvesse võtmist. Lisaks ei ole Venemaal mingit eraldi maksulepet
Eestiga.

projektijuhtimine

Kestus: 3 päeva

2.osa

Tiit Valm
€

1

vaba

Projektijuhi juhtimiskompetentsid
(käitumuslikud ja kontekstuaalsed kompetentsid)

999 €(km-ga 1 198,80 €)
Kehtib kuni 21.05.17
Tavahind: 1 099 (km-ga 1 318,80 €)

koht!

€

Info ja registreerimine:Inge Lauri

/

tel: 667 0212

/

Juriidiliste isikute
vahelised dividendimaksedon tavaliselt soodsamalt
maksustatud, ütles
Deloitte’i juhtiv
maksunõustaja Ivo

Vanasaun.
FOTO:

VEIKO

TÕKMAN

Mõnel juhul on võimalik topelt tasutud tulumaks
tagasi küsida spetsiaalselt organisatsioonilt, kuid
see on üsna kallis.

Professionaalne
01.-02.06 ja 14.06.2017

madalamad, on

võimalus, et maksulepingu riikide resident saab enammakstud
tulumaksu tagasi riigist, kuhu
see maksti.
Kui suur on vahe riigis kehtestatud maksumäära ja leppes
kehtestatud määra vahel?

va kompanii kapitalist

ALLIKAS: dELOITTE

halduri koduleheküljel ei pruugi info olla
sugugi inglise keeles.
“On riike, kes kohaldavad madalamat
määra jubaväljamakse tegemisel, kuid
paljudel juhtudel saab juba makstud tulumaksu tagasi taotleda,” ütles Aasmäe.
Ka LHV pangast kinnitatakse, et iga riigi puhul on lähenemine erinev. “USAs tuleb täita topeltmaksustamise vältimise
deklaratsioon ehk mitteresidentsust kinnitav deklaratsioonW-8, Skandinaavias
piisab teadmisest, et tegu on Eesti residendiga. Mõnel juhul on võimalik topelt tasutud tulumaks tagasi küsida spetsiaalselt
organisatsioonilt, kuid see on üsna kallis,”
selgitas kommunikatsioonijuht Priit Rum.
Lisaks sõltub kõik ka sellest, millised lepingud on väärtpabereid vahendaval firmal nii võib erinevate finantsasutuste
puhul olla olukord väga erinev. Kui pangal, mille kaudu tehinguid tehakse, on
vastavad lepingud olemas, käib protsess
võrdlemisivalutult ja automaatselt. Kui lepingud puuduvad, jääbkogu bürokraatia
investori enda kanda.

Riikide vahel sõlmitud tulu-

kuinätesv.a erandjuhtl,

Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

e-post: Inge.Lauri@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Tähtajaline hoius EUR, %

saadud dividend?

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,90

1,00

1,80

1,80

1,80

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

100/200 (4)

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

1 kuu

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

kontakteeruge pangaga
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

Danske Bank
Tallinna Äripank

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

200
500

Versobank

0,30

DNB
Krediidipank

-

0,05 (7)

-

6 kuud

-

0,00

0,00

3 kuud

0,05

-

2 kuud

-

Citadele Pank

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100
100/200 (4)

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

0,01

-

500

0,05

0,00

-

200
150

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

200

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

Danske Bank
Tallinna Äripank

-

-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

DnB pank Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva mnt 4,Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Versobank Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

1.12.2016

1.09.2017

8,00%

kvartaalne

1 000

3 000 000

EE3300110980
EE3300110659

24.10.2016
10.03.2015

1.10.2017
15.03.2018

10,00%

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

3 000 000
4 000 000

EE3300111046
EE3300110691

1.12.2016
16.06.2015

1.06.2018
26.11.2018

11,00%

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

15000 000
5 000 000

12.05.2017

15.06.2020

kvartaalne

100

2 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

7 000 000
1 400 000

kvartaalne

1 000

15000 000

Creditstar

EE3300111038

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

REKLAAM

9,75%
7,00%
14,00%

IuteCredit Europe A8

EE3300111194

PlusPlus Capital
Finora Capital

EE3300110840
EE3300110972

25.01.2016
22.09.2016

1.02.2019
22.05.2019

13,00%

PlusPlus Capital
IuteCredit Europe A8

EE3300111079
EE3300111020

20.12.2016
28.11.2016

1.10.2019
15.10.2019

12,00%

Creditstar

EE3300111053

1.12.2016

1.12.2019

9,25%
14,00%
12,50%

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu

FONDID

Riikide vahel hulk erisusi

REKLAAM
12.05

lHv varahaldus
ost

Ivo Vanasaun
Deloitte’i juhtiv maksunõustaja

Dividendidelt kinnipeetava tulumaksu
määrad võivad füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul erineda.

Reeglina on juriidiliste isikute vahelised dividendimaksed soodsamalt maksustatud. Näiteks ei luba Euroopa Liidu
emaja tütarühingute direktiiv paljudel
juhtudelkinnipeetava tulumaksuga maksustada dividendi, mida maksab ühe liikmesriigi tütarettevõtja teises riigis asuvale
emaettevõtjale.
Euroopa Liidu ja OECD liikmesriikidest kokku 41 riiki ei kohalda välismaistele füüsilistele isikutele dividendi
maksmisel kinnipeetavat tulumaksu Küpros, Malta ja Suurbritannia. Erijuhtum on
Slovakkia, kus kehtib vabastus vaid sellisele dividendile, mille aluseks olev kasum
teeniti aastatel 2004–2016. Alates 2017
teenitudkasumi jaotamisel välismaa füü–

–

41

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

tihedama koostööga riigist ei

kohalda välismaistele füüsilistele
isikutele dividendi maksmisel kinnipeetavat tulumaksu kolm.
silistele isikutele peetakse Slovakkias kinni 7% tulumaksu.
Muudes riikides kohaldatakse reeglina kinnipeetavat tulumaksu, kui dividendi saaja on välismainefüüsiline isik. Riikide lõikes võib esineda erinevaid tingimusi. Ka riikidevahelised maksulepingud
võivad ette näha olukordi, kus dividendi maksva ettevõtte asukohariik teiseriigi
residendile makstud dividendi maksustada ei tohi ehk kui kehtib maksuvabastus.

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond Indeks

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

1,61

1,61

1,61

2,61

1,92

4,61

4,25

4,41

1,26

1,26

1,26

1,85

1,24

2,80

3,49

3,82

1,28

1,28

1,28

1,79

-0,08

-0,05

2,07

2,51

1,42

1,42

1,42

3,00

2,42

5,99

4,89

5,22

fondi maht
695 297 626
85 915 613
63 981 760
118 976 424

1,19

1,19

1,19

1,28

-0,13

-0,07

2,04

2,69

1,63

1,65

1,65

3,21

2,87

7,36

6,35

6,31

20 594 814
9 254 017
5 295 735

0,70

0,70

0,70

3,71

-

-

-

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,71

0,71

0,71

6,65

-

-

-

1,75

1,77

1,77

8,50

1,39

5,16

4,87

6,58

925 762
4 737 022

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,80

0,80

2,00

-0,28

-0,65

0,68

1,77

674 434

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

nordea

pensions

11,34

11,45

11,45

0,98

2,68

-8,30

7,83

10,38

10,48

10,48

10,68

25,35

8,37

5,84

11 869 776,60
4 185 332,45

6,63

6,70

6,70

10,68

25,35

8,37

5,84

-

müük

NAV

12.05

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

fondi maht

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,31

2,35

8,37

4,19

5,17

0,98

0,98

0,98

9,59

3,15

12,88

6,1

6,77

210 577 853,68
28 624 388,47

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,02

1,37

4,26

2,5

3,4

0,88

0,88

0,88

2,22

-0,21

-0,17

1,7

2,06

23 417 732,71
12 918 455,14

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,55

1,58

1,57

12,49

4,29

17,92

8,08

9,09

10866 029,29

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,81

3,54

0,95

3,64

3,13

3,53

2 341 937,05

ost

müük

NAV

trigon asset management

12.05
riski-% aasta
aste

KÜBERTURVALISUS

Globaalne rünnak kergitab
kübertõrjefirmade aktsiaid
Viirusetõrjet pakkuvate firmade aktsiad kallinesid tublisti.
Ülemaailmne küberrünnak
on halvanud 200 000 arvutit
150 riigis, vahendas Market

Watch. Esimene küberrünnak,
mis tuvastati juba reedel, levis
väga agressiivselt valitsusasutuste, haiglate ja ettevõtete süsteemides üle maailma.
WannCry nime kandev viirus krüpteerib nakatunud arvutites olevaid faile ning nõuab
300 dollarit selle eest, et dokumente uuesti kasutada saaks.
Hästi on see mõjunud aga
k übertõrjefirmadele nende
–

4%

kallinnes eile

enne börsipäeva algust

eelturul arvutite tulemüüre

tootva Palo
alto networksi

aktsia.

ÄRIPÄEV.EE

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

19,73

20,43

20,03

6,47

4,95

14,86

15,08

10,47

31,79

32,92

32,27

11,60

15,71

34,33

8,96

12,64

1 482 030,63
108 279 244,23

Trigon Venemaa

24,07

24,92

24,43

20,71

-1,72

53,96

16,75

3,45

13932 625,38

Top

Picks Fond C, EUR

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

aktsiad on esmaspäeval tublisti kallinenud. Küberturvalisuse aktsiaid koondav PureFunds
ISE Cyber Secuirty ETF (HACK)
on eelturulkallinenud 5,8 protsenti.
“Rünnakud on inimesi ja
ettevõtteid mõtlema pannud,
kuidas ennast rünnakute vastu
kaitsta. See on selgelt hea märk
küberturvalisuse ja viirustõrje firmade jaoks,” ütles investeerimisfirma Oanda analüütik Craig Erlam. “Kui rünnakud
jätkuvad, võib arvata, et nende
firmade aktsiad jätkavad tõusu.”

algusest

tootlus (p.a),

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402

Värsked uudised ehitus-ja kinnisvarasektorist

Äripäev
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks,

kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Üks investeering

1119,57

-0,69%

~

1130

teeb mind murelikuks

1085

1040

995

Mulle kirjutanud Alar ilmutas muret minu portfellis
sisalduva Baltic Horizoni pärast.
Alar kirjutas, et alates emissioonist pole
fondi osaku väärtus kasvanud. “Ka firma
võlakordaja on päris suur ning nüüd soovitakse uue emissiooniga raha juurde saada,” kirjutas ta. “Eelmine emissioon täitus
ainult 30protsendiliselt ning Swedbank
on fondi reitingu nullinud,” märkis Alar
ning uuris, kas praegu tasub fondi pigem
investeerida või seda müüa.

Pole lõpuni

950
06

HIND

selge, millistel
tingimustel
saab fondi sulgeda.

eurodes
1,40

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

1,31

päevane muutus

+0,10%

1,30

väärtus 280 961,05 eurot
1,25

49% aktsiad / 44% raha / 7%

aktsiate päevane muutus protsentides
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Põllumajandus

Apranga

0,77

Lerøy Seafood

0,22

0
0
–0,19
–0,53

Olympic EG
Baltic Horizon Fund
Microsoft
Tallink

ni käigus ei kaasatud nii palju raha, kui olnuks võimalik. Samuti valmistab nii mulle
kui ka mitmele teisele investorile, kellega
suhtlema olen juhtunud, muret Baltic Horizoni läbipaistmatus.
Nimelt pole lõpuni selge, millistel tingimustel saab fondi sulgeda. Fondijuht
Tarmo Karotam kinnitas küll märtsis, et
see saab olla vaid osakuomanike ühine otsus ühisel koosolekul, kuid minul tekib
kohe küsimusi. Nimelt tahaksin teada, kui
väikese otsustajate ringi kätte koondub
enamik fondi osakustest.
Pean tunnistama, et olen ka ise müügimõtteid mõlgutanud, kuid ühtegi otsust
ei saa teha läbimõtlemata. Seetõttu plaanin lähiajal Baltic Horizonit lähemalt analüüsida ning vaadata, kas saan kõigile enda jaoks olulistele küsimustele vastuse, välistamata investeeringust väljumist.

0,2
0,04

Apple

Õige on Alari väide, et eelmise emissioo-

Värvilised metallid

12.05

–

Viimased tehingud

PANE TÄHELE

Müüs: 11. mail 210 Leroy Seafoodi aktsiat hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli 10 043,35 eurot. Teenustasu oli
15,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

OPECi maine löögi all. Kaheldakse organisatsiooni võimes naftaturgu kujundada.

Merko võeti LHVs luubi alla. Jäl-

gitakse prognoose ja õiglast hinnavahemikku, sest on Ilmnenud
nõrgad projektid, mis on ehitusfirmal lõpetamata.

SINU ARVAMUS

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee
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1884
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Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1235,28

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Silvano tulemused kehvad. Brutokasum vähenes 11,7 protsenti,
käive kasvas 8,9 protsenti. Ärikasum langes aga 45 protsenti.
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Toshiba, mille USA tuumaenergiaäri läks pankrotti, teatas, et
märtsis lõppenud majandusaasta
kahjum ulatus 950 miljardile jeenile (8,4 miljonit dollarit).
Toshiba teatas, et tulemused on
hinnangulised, sest audiitorid
pole heakskiitu veel andnud. Puhaskahjum oli märtsis lõppenud
majandusaastal kaks korda suurem kui eelmisel aastal.
Ettevõte ostis pankrotti läinud
Westinghouse’i 2006. aastal. President Satoshi Tsunakava ütles
hiljuti, et USA tuumaenergiaäri
ülesehitamine põhines valel strateegial ning lubas, et tuumaenergiaprojekte rohkem ette ei võeta.
Toshiba on proovinud müüa oma
arvutikiipide äri, mis peaks aitama ettevõtte rahandusliku seisu parandada. Müügi vastu on
aga ettevõtte partner (joint venture partner) Western Digital firma nõuab, et kellelegi teisele äri
ei müüdaks.

PORTFELL
1,35

Pikaajaline tootlus

Mootoribensiin,

02

Toshiba kahjum
kahekordistus

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

IPO tasemel

07.07.2016

12

10

BÖRSIFIRMA

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

Baltic Horizoni osak püsib

investor Toomas

Alari informatsioon, et Swedbank reitingu nullis, hakkas huvitamaka mind ja võtsin ühendust Swedbank Marketsi Baltikumi aktsiaanalüüsi juhiga. Sain kinnitust, et midagi katastroofilist pole juhtunud. “Oleme hinnasihi ja soovituse ajutiselt maha võtnud, sest Baltic Horizon emiteerib uusi osakuid ning Swedbank on üks
emissiooni korraldajatest,” selgitas Marek Randma. “Võtsime hinnasihi ja soovituse maha, vältimaks huvide konflikti
emissiooni möödudes plaanime klientidele hinnasihi ja soovituse näitamise taastada.”
Kui otsustasin ise Baltic Horizon Fundi
investeerida, tegin seda pikaajalistel kaalutlustel. Esiteks tundus mulle viisakas
fondi pakutav dividenditootlus.Nimelt on
fondivalitseja seadnud eesmärgi teha investoritele igal aastal rahaline väljamakse, mille suurus on 7–9 protsenti investeeritud kapitalist.
Samuti võlus mind Baltic Horizoni tugev portfell. Sealt võib leida pikaajalised
üürilepingud mainekate klientidega, kes
elavad tõenäoliselt üle ka kriisiaja ning
seetõttu pole karta katastroofilist üüritulu vähenemist. Kuna minu eesmärk oli
oma raha pikaajaliselt kasvatada, ei tohiks
mind häirida ka fondiosaku lühiajaline
odavnemine.
Mis puudutab aga fondi võlakoormust,
siis prospektist lähtuvalt üritatakse laenukapitali kaasamise riskid võimalikult madalal hoida. Selleks on paigas põhimõte,
et laenukapitali kaasatakse maksimaal-
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