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Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22

Koosolekust võtsid osa 28 Ühenduse liiget ja külalisena 2 liikmekandidaati.
Päevakorras:
1. Alexander Mazikas. Tehnilised lahendused väiketootjatele.
2. Jaan Särg. Võrguvaba (off-grid) lahendused väikemajapidamistele.
3. Informatsioonilised teated.
Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveterani auväärsest
sünnipäevast, kuna
Jaan Kundla sai 81-aastaseks.
1. Esimese ettekande teeb Elektrilevi spetsialist Alexander Mazikas teemal „Tehnilised lahendused
väiketootjatele“. Ettekandja alustas 2010. a tööd Eleringis, kust 2015. a tuli Elektrilevisse tööle ja on
praegu sekundaarliinide inseneri ametikohal. Insenerihariduse sai ettekandja TTÜs, praeguses moodsa
nimega TalTechis ja hetkel jätkab õpinguid doktorantuuris teemal „Elektrienergia kvaliteet tuleviku
ülekandevõrkudes“. Meie Ühenduse kodulehel www.energiaveteran.ee saab ettekandega põhjalikult
tutvuda.
2. Teise ettekande esitab Elektrilevi spetsialist Jaan Särg teemal „Võrguvaba (off-grid) lahendused
väikemajapidamistele“. Ettekandja lõpetas TTÜ 2018. a kevadel hajaenergeetika erialal ja töötab
praegu Elektrilevis samade probleemide lahendamisel. Võrguvaba lahenduse kasutuselevõtt on
tarbijale mõistlik juhul kui puudub võimalus liituda elektrivõrguga või selle liitumise väljaehitamine
on liiga kallis. Pikkade elektriliinide korral on ka oht, et ilmastikust tingitud katkestuste puhul võib
nende kõrvaldamine võtta mitmeid päevi. Võrguvaba lahenduse korral on tarbija sõltumatu elektri
tootjast ja võrguteenusest. Meie Ühenduse kodulehel saab samuti ettekandega tutvuda. Elektrilevi
lingilt https://www.elektrilevi.ee/offgrid saab ülevaate nende poolt pakutavatest off-grid lahendustest.
3.1 Rein Talumaa räägib, et Enn Kallikormilt tuli mõte meie Ühenduse liikmete Presidendi kantselei
külastusest. Palju on soovijaid? Jätaksime selle külastuse tuleva aasta mai-juuni plaani.
3.2 Koosoleku juhataja kõneleb 24. septembril teadaandest, et Poola ja Baltimaad on oma elektrisüsteemide ühendamises Mandri-Euroopa sagedusalaga kokku leppinud ning Poola on esitanud
taotluse saada ühinemisluba Mandri-Euroopa ühendenergiasüsteemi UCTEga.
3.3 Varamust uudiseid ei ole, kuid peagi peaks selguma ruumide küsimus. Kindel on see, et Kadaka
tee 63 keldriruumidest tuleb välja kolida ja lähiajal peaks olema lahendatud uute ruumide küsimus.
4.4 Koosoleku juhataja teadustab, et meie Ühenduse järgmine koosolek toimub 22. novembril 2018
algusega kell 14.00 EE Tuleviku saalis, Lelle 22. Ettekande „Eesti elektrimajandusest ja PÖXIT-st“
teeb Rein Talumaa.
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