
 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 29. november 2018 

Kreenholmi 45, Narva  

 

 

Algus 15.00, lõpp 16.50 

 

Juhatas Kristo Reinhold 

Protokollis Margit Puusep 

Osalesid: 37 liiget, sh 12 volitatut ning 7 külalist (lisatud registreerimise leht) 

 

Päevakord 

1. Koosoleku avamine ja rakendamine 

2. Uuele liikmele tunnistuse üleandmine 

3. Ülevaade EETELi tegevusest 2018. aastal 

▪ Sisepaigaldajate toimkond 

▪ Võrguelektirke toimkond 

▪ Hulgimüüjate toimkond 

▪ Projekteerijate toimkond 

4. European Association for Electrical Contractors (AIE) tutvustus 

5. Kokkuvõte EETELi tegevusest 2018. a ja 2019. a kavast 

6. Tegevuskava ja eelarve 2019. a kinnitamine 

7. Koosoleku lõpetamine ja informatsioon 

 

1. Koosoleku avamine ja rakendamine 

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Kristo Reinhold ja protokollijaks Margit Puusep. 

Ettepanek võeti vastu ühehäälselt. 

Koosoleku juhataja Kristo Reinhold tutvustas päevakorda. Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

2. Uuele EETEL liikmele liikmetunnistuste üleandmine 

Konverentsi päevakavas olnud EETEL TOP võitjate autasustamine -- FEB AS-le autasu üle 

andmine. 

 

Dumont OÜ (tunnistus nr 124)  

 

3. Ülevaade EETELi tegevusest 2018. aastal 

 
▪ Sisepaigaldajate toimkonna juht Krister  Peetmaa annab ülevaate 2018. aastal toimunud koosolekul 

arutatud teemadest: 

o sisepaigaldajate koolitamised 

o käiduprobleemide arutelu 

o käiduteenuse hea tava välja töötamine 

o ülevaade projekteerimisest 

o üleskutse osaleda teiste toimkondade liikmetel järgmisel koosolekul, mis toimub 24.01.2019 

Krister Peetmaa ettekande osas küsimusi ei ole. 



 

 

▪ Võrguelektrike toimkonna juht Markel Puusep esitab lühikokkuvõtte 2108. aasta tegemistest ja 

koosolekul arutatud teemadest.  

o Kommunikatsioon EETELiga – juhatuse kaasamine 

o Koostöö Elektrileviga 

o KOV, KIK 

o Maanteeameti nõuded 

o Koolitused 

Protokollile on lisatud ettekanne: Markel VVT 29.11.18.ppt 

Markel Puusepa ettekande osas küsimusi ei ole 

 

▪ Hulgimüüjate toimkonna esindaja Arles Taal esitab lühikokkuvõtte 2108. aasta tegemistest ja 

koosolekul arutatud teemadest.  

o Toimkonnal on igal aastal uus juht 

o Hulgimüüad ja tootjad on koos 

o Maanteeametit puudutavad teemad 

o ETIM – 12 liiget 

o EES-Ringlus – kõik EETEL liikmed on liitunud. Tulevikus peavad kõik elektriseadmete 

maaletoojad sellega liitunud olema. 

Protokollile on lisatud ettekanne: HMT esitlus.pdf 

Arles Taali ettekande osas küsimusi ei ole. 

 

▪ Projekteerijate toimkonna juht Margus Leoste esitab lühikokkuvõtte 2108. aasta tegemistest ja 

koosolekul arutatud teemadest.  

Protokollile lisatud ettekanne: Margus projekteerijate toimkond 29.11.18.ppt 

Ettepanek: 

o juhendite välja töötamisel kaasata nt VVT, kui ka SPT. Eestvedamine ja planeerimine võiks 

tulla Projekteerijate toimkonna poolt. 

o Tulevikus loodavad lähteülesanded võiks panna EETEL kodulehele, kust tellijad saaksid neid 

näha ja täita. 

 

4. The European  Association for Electrical Contractors (AIE) tutvustus 

Ülevaate annab Margus Leoste 

Protokollile on lisatud esitlus: Margus AIE tutvustus 29.11.18.ppt 

 

5. Kokkuvõte EETELi tegevusest 2018. a ja 2019. a kavast 

Ettekande esitab Märt Viileberg 

Protokollile on lisatud esitlus: Tegevjuhi ettekanne üldkoosolek 29.11.18.ppt 

 

Küsimus: 0-energia hoonete nõue, kuidas saab EETEL kaasa rääkida. 

Vastus: päikesepaneelide paigaldamise kutsestandard on kokku pandud ja see on EETELil 

teemaks. Arutelude käigus on jõutud arusaamisele, et Eesti päikeseelektri assotsiatsioon võiks 

ühineda EETELga. 

 

6. Tegevuskava ja eelarve 2019. a kinnitamine 

Kristo Reinhold teeb ettepaneku panna hääletusele 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kava 2019  

tulude summaga 116,5 tuhat eurot ja aasta tulemiga 1,5 tuhat eurot. Tegevuskava ja eelarve 2019. 

kinnitati ühehäälselt. 

 

 

 



 

 

7. Koosoleku lõpetamine ja informatsioon 

Märkused koosoleku läbiviimise kohta puudusid. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kristo Reinhold Margti Puusep 

juhataja protokollija 


