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 Päevakord:  

1.  Kokkuvõte 2022. aasta tegevusest 

2.  Komisjoni energiamajanduse arenguvisioon 

3.  Komisjoni liikmelisus 

4.  2023. aasta tegevuse prioriteedid  

 

1. Kokkuvõte 2022. aasta tegevusest 

Energeetikakomisjoni korraldusel või osavõtul toimus 2022. aastal: 

8. veebruaril – koostöös Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomiteega kohtumine Vabariigi 

Presidendi Alar Karisega. Teema – energia varustuskindlus, taskukohasus ja keskkonnamõjud. 

21. veebruaril – komisjoni istung, kus teemaks oli energiamajanduse seis, energiakriisi tagajärgede 

leevendus- ja parendusmeetmete rakendamise eeldused. Informatsioon akadeemik Anto Raukase 

stipendiumi asutamisest bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse 1. aasta energeetika ja füüsika õppekaval 

õppivale üliõpilasele. 

7. märtsil – kohtumine Riigikogu esimehe Jüri Ratasega. Teema – energiakriisi leevendusmeetmed ja 

strateegiline vaade. 

16. märtsil – osalemine Eesti Päevalehe ja Delfi energeetikakonverentsil 

20. aprillil – osalemine Eesti Toiduainetetööstuse Liidu aastakonverentsil 

17. mail – TA juhatuse otsus, millega asutati akadeemik Anto Raukase stipendium 

18. mail – osalemine Postimehe energeetikakonverentsil 
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30. mail – TA energeetikakonverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“, kus otsiti 

optimaalset tasakaalu energia varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnamõjude vahel. Konverentsi 

otsused edastati Riigikogu juhatusele ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 

13. augustil – osalemine Paide Arvamusfestivalil – paneel Päike, tuul või väike tuum 

21. novembril – TA energeetikapäev, kus energeetikakomisjoni korraldusel toimus ümarlaud 

“Energeetika väljakutsed”. Vestlusringi põhiteema oli energia- ja kütuse varustuskindluse, taskukohasuse 

ja keskkonnamõjude tasakaalu tagamine, energianõudluse ja -tootmise struktuuri piisavus, juhitav 

tootmine, tarbimise juhtimine ja salvestuse vajadus. 

11. oktoobril – akadeemik Anto Raukase stipendiumikomisjoni istung. I etapi stipendiaatide valimine  

21. oktoobril – Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni 30. aastapäeva juubelikonverents.                     

Paneeldiskussioon “Eesti kolme kriisi risttuultes, ellujäämine, suundumused turbulentses maailmas”  

8. detsembril – energeetikakomisjoni istung, kus oli päevakorras komisjoni tegevus 2022. ja tegevuskava 

2023. aastal; energeetika strateegiline visioon   

13. detsembril – akadeemia juhatus valib TA uurija-professori, valdkond tulevikuenergeetika 

Otsus: 1.1 Informatsioon võetud teadmiseks 

 

2.  Komisjoni energiamajanduse arenguvisioon 

Eesmärk on energiamajanduse strateegilise visiooni koostamine.  

Lähteülesande täpsustaval arutelul komisjoni liikmete ettepanekud strateegia sisu kohta:  

• Formaliseerida Balti riikide koordineeritud koostöö printsiibid; 

• Elektrisüsteem peab tagama Eesti varustuskindluse optimaalse hinna ja võimalikult väikese 

keskkonnamõjuga; 

• Peamine ülesanne on elektritootmisvõimsuse suurendamine, ühtki elektri tootmise viisi ei tohi  

välistada; 

• Ilmastikust sõltuva elektritootmise lisandumisel elektrisüsteemi on hädavajalikud samaaegsed 

investeeringud juhitava tipuenergia tootmiseks, elektrienergia salvestamiseks ja tarbimise 

ajastamiseks.  

Otsus: 2.1 Komisjoni esimees koostab energiamajanduse strateegilise visiooni eelnõu, tähtaeg 

31.01.2023.                                                                                                                                               

Otsus: 2.2 Komisjoni liikmete  täiendus-, parandusettepanekud , tähtaeg 10.02.2023.  

 

3. Komisjoni liikmelisus 

Komisjonis 14 liiget. Tugevdada on vaja järgmisi valdkondi: 

• Keskkonna- ja sotsiaalmajanduslik analüüs. Mõjud, riskid, riskide maandamine; 
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• Kütuste keemia. Turud, tehnoloogiad, ressursid; 

• Makromajanduslik analüüs. Maailmamajanduse trendid, investeerimiskindlus, majandus- ja 

tööstuspoliitika ning õiguslik raamistik. Energiasisendid ja toodete, teenuste konkurentsivõime. 

Otsus: 3.1 Komisjoni liikmed esitavad ettepanekuid, kes võiks eelnimetatud teemasid katta, tähtaeg 

10.02.2023. 

 

4. 2023. aasta tegevuse prioriteedid  

Prioriteedid: 

• Energiamajanduse strateegilise visiooni koostamine, tähtaeg 31.03.2023; 

• Avaliku ja ettevõtlussektori toimiva koostöövormi ettepanekute esitamine; 

• Energiamajanduse spetsialistide järelkasvu tagamisse panustamine; 

• Valdkondlike tööstusliitude ja ettevõtjatega energiasisendite mõju ja riskide hindamine; 

• Komisjoni “nähtavuse” suurendamine ühiskonnas. Komisjoni seisukohtade avalikustamine,  

komisjoni liikmete osalemine diskussioonides, esinemised meedias. 

 

Komisjoni järgmine istung toimub 22. veebruaril kell 14.00 

 

 

Energeetikakomisjoni esimees      Arvi Hamburg 

 

Protokollija          Siiri Jakobson 

 

 

 

 

 

                  

      


