
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juhatas Arvi Hamburg 
Protokollis Siiri Jakobson 
 
 
Koosolekust võtsid osa nõukogu liikmed: Arvi Hamburg, Lembit Krumm, Leo Mõtus, Leevi 
Mölder, Arvo Ots, Anto Raukas, Ülo Rudi, Andres Siirde, Mati Valdma, Mihkel Veiderma 
 
Külalised: Märt Ots (Konkurentsiameti peadirektor), Ando Leppiman (Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja), Endel Lippmaa 
 
Puudusid: Alo Adamson, Tiit Kallaste, Rein Küttner, Enn Lust 
 
Päevakorras: 
 

1. Eelmise koosoleku  (12.10.2011) protokolli kinnitamine 
2. Energia hinnakujundus vabal- ja reguleeritud turul (M. Ots) 
3. Taastuvenergeetika toetusmehhanismid (A. Leppiman) 
4. Energeetikanõukogu ettekande  teesid  Riigikogu majanduskomisjonis.     

 
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
 
Protokolli projekt oli nõukogu liikmetega eelnevalt kooskõlastatud. Koosolek kinnitas 
protokolli. 
 
2. Energia hinnakujundus vabal- ja reguleeritud turul (M. Ots) 
 
Ettekandes „Elektriturg“ keskendus M. Ots järgmistele küsimustele: energia hinna 
kujunemise metoodika, elektriturg Euroopas, riiklik regulatsioon (elektri tootmine ja müük), 
elektri börsihind, võrguteenus, jaotusvõrk, poliitika mõju elektri hinnale, Konkurentsiameti 
pädevuse ulatus, subsiidiumid  jm. Ettekanne on kättesaadav Akadeemia kodulehel. Vt 
www.akadeemia.ee/et/akadeemia/komisjonid 

 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr  6/2011 (37)  
 

Tallinn 
Algus kell 14.00, lõpp kell 17.00           15. november 2011 
 

 
EESTI TEADUSTE AKADEEMIA 

ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES 
ENERGEETIKANÕUKOGU 



Nõukogu märgib, et elektri tarbijahind Eesti reguleeritud turul on jätkuvalt kasvanud, 
põhiliselt võrguteenuse hinna ja taastuvenergia subsideerimise arvel. 
Üleminekul täielikule vabaturule 01.01.2013 elektri hind tõuseb Nord Pooli hinnatasemele. 
Riik  reguleerib monopoolse võrguteenuse tasu, määrab subsiidiumid ja maksud.   
 
Pärast ettekandele järgnenud diskussiooni ja küsimusi nõukogu o t s u s t a s:  

1. Elektritarbijad ei ole elektrituru avamiseks piisavalt ette valmistatud;  
2. Nõukogu teeb ettepaneku majandus- ja kommunikatsiooniministrile käivitada vastav 

teavitustöö: 

2.1.  selgitada tarbijate võimalusi ja riske; 
2.2.  prognoosida võimalikke hinnamuutusi. 

 
3. Taastuvenergeetika toetusmehhanismid (A. Leppiman) 
 
Ettekandes „Taasuvenergia arengud Eestis“ kõneles A. Leppiman järgmisest: taastuvate 
energiaallikate kasutamise eesmärk Euroopa Liidus ja Eestis, elektrimajanduse arengukava, 
eesmärgid taastuvenergia sektoris, taastuvenergia tegevuskava jm. Ettekanne on kättesaadav 
Akadeemia kodulehel. Vt www.akadeemia.ee/et/akadeemia/komisjonid  
 
Pärast küsimuste-vastuste esitamist ja diskussiooni  nõukogu o t s u s t a s: 

3. Teha ettepanek majandus- ja kommunikatsiooniministrile pidurdada taastuvenergia 
toetuse kasvu lõpptarbija hinnakujunduses ja vaadata ümber toetusskeemid, 
arvestades: 

3.1.  et subsiidiumitest tingitud turumoonutused ei pärsiks kogu turu 
arenguloogikat; 

3.2.  Eesti elektrisüsteemi (sh tootmisstruktuuri) iseärasust ja 
reguleerimisvõimet; 

3.3.  teadusuuringute, tehnoloogiasiirde ja ettevõtluse arenguvõimalusi; 
3.4.  tervikliku energiaahela efektiivsust; 
3.5.  et toetusmäärad oleksid tarbijale jõukohased ja toetussummade 

kasutamine „läbipaistev“; 
3.6.  bioenergia ressursside kasutamise majanduslikku põhjendatust; 
3.7. taastuvenergia kogu tsükli keskkonnamõju (tootmine, logistika ja 

kasutamine). 
 

4. Energeetikanõukogu ettekande  teesid  Riigikogu majanduskomisjonis.   
   

A. Hamburg informeeris Riigikogu majanduskomisjoni esinemiskutsest parlamentaarsel 
kuulamisel  − Põlevkivi kui ressurss. 
 
Nõukogu o t s u s t a s: 

 



4. Ettekandjal lähtuda nõukogu istungi protokolli  5/2011 (36) 12. oktoobri 2011 a 
päevakorra punkti 1 otsustest 2; 3.1. ja 3.2.  

• koostada  põlevkiviressurssi kaevandamise ja kasutamise riiklik strateegia ning  
tarbimispõhine arengukava; 

• riigi ressursipoliitika põlevkivi osas peab tagama  põlevkivitööstustele  põlevkivi 
kättesaadavuse võrdsetel alustel;  

• põlevkivienergeetika (keemia) ettevõtjatele  peab riik tagama stabiilse 
maksusüsteemi ja mitte rakendama täiendavaid makse.  

   

Protokoll edastatakse Riigikogu majanduskomisjonile,  majandus- ja kommunikatsiooni-
ministrile ja Konkurentsiametile. 

 
  
 

Energeetikanõukogu esimees     A. Hamburg 

 

 

Protokollija        S. Jakobson 

 


