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- EPEL raamatuga seonduv 

 
- ES võttis teadmiseks, et Urmas Arumäe ja Varrak kirjastusega on lepingud 

sõlmitud. Esitleti näidist raamatu kujundusest – detailid pannakse veel 
täiendavalt paika. Raamatu pealkirjaks saab olema „Pereettevõtluse 
käsiraamat“. ES väljendas erilist tänu Kristel Meosile ja Aavo Koppelile 
raamatu retsenseerimise eest. 

 
- 04.02.2015 üritus 

 

- 04.02.2015 üritusega seonduvate detailide arutelu. 
 

- 27.-28.05.2015 konverents 

- ES arutas EPEL-i konverentsi korraldamisega seonduvat. Võimalik teha 

rahvusvaheline konverents, kuna see tekitaks suuremat kõlapinda. Tuleb 

jooksvalt arutada, kas üritus on Eesti-sisene või rahvusvaheline.  

- EV President Toomas-Hendrik Ilves oleks esinejana tõmbenumber, mistõttu 

proovib ES teda esinejaks saada.  

- Ürituse eelarve on umbes 250 eurot + KM osaleja kohta. Liikmetele on 

konverents tasuta. Juhul, kui korraldatakse täiendav golfiüritus, tasuvad 

sellega seonduvad kulud kõik golfiüritusest osavõtjad ise. 

- EPEL 2014. aasta finantsaruanne ja 2015. aasta eelarve 

- President andis ülevaate 2014. a finantsaruandest ning ES võttis selle 

teadmiseks. 

- President andis ülevaate 2015. a eelarvest ning ES kiitis selle heaks.  

- ES otsustas anda liikmetele võimaluse osaleda EPEL-i ürituste toetamisel 

reklaami kaudu.  

- ES laiendamine 



- Kristel Meos kutsuti ES liikme kandidaadina arendustoimkonna juhiks. Vastav 

ettepanek tehakse EPEL üldkoosolekule otsustamiseks. ES struktuur hakkab 

kajastuma EPEL-i kodukorras.  

- EPEL 08.04.2015 üldkoosoleku päevakord 

- President esitles üldkoosoleku päevakorda: (i) juhatuse aruanne 2014, (ii) 

planning 2015, (iii) ES täiendamine ja kodukorra vastuvõtmine, (iv) 

aastaaruande kinnitamine. 

- Liikmete andmebaas 

- 04.02.2015 üritusel täiendatakse EPEL-i liikmete andmebaasi. 

- Praktikakohad 

- Avis, Madis Ermo ettevõtted jt on välja pakkunud praktikakohad noortele. 

- Uus liige Toivo Tõeleid 

- ES võttis uueks EPEL-i liikmeks vastu Toivo Tõeleid’i. 

- Väärtuste sõnastus 

- ES otsustas EPEL-i kodulehel avaldada EPEL-i väärtused järgnevas 

sõnastuses:  

o Missioon: Koondada Eesti pereettevõtjaid, luua neile ärivõimalusi läbi 

Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö ning organiseerida tuge ning 

koolitusi pereettevõtetele omaste küsimuste lahendamiseks. 

Tasakaalustada ärimaastikku tuues esile konservatiivsust, pereväärtusi 

ja pikaajalist vaadet esindavaid äriinimesi. 

o Visioon: Kasvada arvestatavaks ettevõtjate organisatsiooniks, mis, 

tuginedes väärtustele (perekond, põlvkonnaülene kestvus, 

konservatiivsus jne), loob oma liikmetele uusi ärivõimalusi riigisiseselt 

ning rahvusvaheliselt. 

-          Eestseisuse koosolekud  2015 

- Järgmine ES koosolek toimub 25.03.2015 kell 11. 

 


