
ENMAK 2035 koostamise ettepaneku 
täiendamisest ja edasistest tegevustest 

Irje Möldre

Strateegilise planeerimise juht, energeetikaosakond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Veebiüritus 5.10.2021



ENMAK panust rohepöördesse mõistame järgnevalt



ENMAK 2035 eesmärk

• Kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminek energiajulgeoleku tagamiseks

(Strateegia „Eesti 2035“ tegevuskava)

• Arengukava koostatakse analüüside ja töörühmade tegevuse tulemuste alusel

• Eesmärkide seadmisel arvestatakse nii kliimapoliitika kui laiemalt rohepöörde

protsessidega

• Energiatõhusus, taastuvenergia (lokaalne) tootmine ja tarbimine on läbivad teemad

(nagu kliima ja keskkond) ehk peavad tulevikus saama käsitletud teistes valdkondlikes

arengudokumentides

• ENMAK 2035 koostamisel peame mh mõistma, kas ja kuidas on võimalik toetusteta

üleminek kliimaneutraalsele energiatootmisele

• Suurem tähelepanu regionaalsele ja kohalikule tasandile võrreldes kehtiva

arengukavaga

• ENMAK 2030 muudetakse kehtetuks ENMAK 2035 heaks kiitmisel (REKK 2030

ajakohastamise lõpptähtaeg 30.06.2024)



ENMAK 2035 fookused

• Energiajulgeoleku tagamine elektri, soojuse ja jahutuse, ja

transportkütuste valdkondades

• Taastuvenergia üleminek elektri, soojuse ja jahutuse, ja transportkütuste

valdkondades (sh ringmajandus), energiakogukonnad (elektrituruseaduse

ja energiamajanduse korralduse seaduses) ja energiaühistud (sh kohaliku

omavalitsuse osalemise võimalused);

• Energiatõhususe suurendamine elektri, soojuse ja jahutuse, ja

transportkütuste valdkondades, energiaostuvõimetus, heitsoojuse

kasutus ja energiatõhususe eesmärgid.



ENMAK 2035 sisendid

Rahvusvahelised arengudokumendid

Agenda 2030

Rohelepe jm Euroopa Komisjoni dokumendid

Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 (sh 
Euroopa Komisjoni hinnang)

Eesti Vabariigi arengudokumendid

Eesti 2035

Arengukavad

Planeeringud

Kohalike omavalitsuste energia- ja 
kliimakavad jm seonduvad dokumendid

Uued teadmised

Prognoosid ja stsenaariumid

Uuringud ja analüüsid

Juhendmaterjalid

Uued teemad

ENMAK 2030 seireandmed

Energeetika programmi tulemusaruanne

Energiamajanduse ülevaade 2020

Toetusmeetmed

ENMAK probleemid -
eesmärgid - mõõdikud -
poliitika instrumendid



ENMAK 2035 koostamise ettepaneku ajakava

• 25.05.2021 ettevalmistav kohtumine esialgse AKE sõnastusega

Energeetikanõukogu liikmete ja ENMAK TA programmi osalistega

• 14.06.2021 veebitöötuba „Energiamajandus aastal 2035“

• 1.07.2021-31.08.2021 Eelnõude Infosüsteemis

• Septembris-oktoobris kohtumised ministeeriumidega (SoM, KeM, SiM)

• 5.10.2021 tagasiside üritus veebis (täna)

• Oktoobri lõpus täiendatud ENMAK 2035 koostamise ettepanek menetlusse

Vabariigi Valitsusele arengukava algatamise otsuse tegemiseks

• Novembris-detsembris ENMAK 2035 koostamise protsessi kavandamine



KAASAMISE PÕHIMÕTTED

1. konsulteerimine on avalik protsess eelnõude infosüsteemi ja energiatalgud.ee vahendusel;

2. informatsioon on kättesaadav võimalikult varases staadiumis energiatalgud.ee;

3. kaasamine toimub eelkõige erialaliitude jm ühenduste kaudu (ENMAK kaasamise list);

4. dialoog huvirühmadega on pidev ja vastavalt koostatavale töörühmade ajakavale;

5. kaasamisprotsess on läbipaistev (töörühmades saavad osaleda kõik soovijad);

6. kaasamisprotsessi edukust hinnatakse ja kontrollitakse tagasisidestamise teel (küsitlused vastavalt
koostatavale töörühmade ajakavale);

7. kaasamine on põhieeldus arengudokumendi edukaks elluviimiseks.

➢OLLA KURSIS VALDKONNA ARENGUTEGA, VALMIDUS OSALEDA TÖÖRÜHMADES, TÖÖTADA
ALUSMATERJALIDE JA TEKSTIDEGA ARENGUKAVA KOOSTAMISEL!



ENMAK 2035  koostamise ettepaneku tagasiside

• Energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK 2035) koostamise ettepanek oli augusti lõpuni

Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis avatud kooskõlastusteks ja ettepanekuteks

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f7af8c16-a07d-416d-9fc4-1bbf109644a4#wVhokAV6

Laekunud ettepanekud:

• Kooskõlastused KeM, RaM, SiM, Som, KuM, HTM, KaM, MeM, ELVL

• 16 organisatsiooni, sh erinevaid organisatsioone ühendavad

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Keskkonnaühenduste Koda,

Eesti Elektritööstuse Liit, Eest Taastuvenergia Koda

• Jooksev info ja dokumendid energiatalgud.ee

Täiendatud ENMAK 2035 AKE loodame hiljemalt oktoobri lõpus VV-sse viimiseks menetlusse panna.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f7af8c16-a07d-416d-9fc4-1bbf109644a4#wVhokAV6


Koostamise ettepaneku täiendused kokkuvõtlikult

• EL algatustega arvestamine - Fit for 55, uute kliimaeesmärkide, nullsaastekava,

rohepöördega arvestamine (mõjutavad ENMAK 2035 eesmärkide ambitsiooni

seadmist)

• Energiavaesuse sisu täpsustamine – energiaostuvõimetus on reguleeritud

EnKSga

• Elektrifitseerumisega seotud teemasid täpsustatud - oluline elektrienergia nii

suur- kui hajatootmine, sh meretuulepargid, salvestamine

• Mõjuhinnangut täiendatud selgitustega - hinnanguid pole muudetud

• Kaasamise põhimõtted lisatud

• Juhtkomisjoni liikmelisus täpsustatud - vajadusel kutsub juhtkomisjon

eriküsimuste ja spetsiifilist käsitlemist vajavate teemadega seoses kokku

töörühmi



Arutelu

• Kas näete vajadust oktoobrikuu jooksul, lisaks tänasele kohtumisele laekunud

ettepanekuid ja täiendatud ENMAK 2035 koostamise ettepanekut kas avaliku

veebiürituse/töötoa raames või eraldi arutada?

• Millised on ootused ENMAK 2035 koostamise protsessile?

• Mis teemalisi töörühmi peate vajalikuks moodustada ENMAK 2035

koostamiseks?

• Kas olete valmis töörühmadesse panustama ja mis mahus (sh kui sageli peaks

töörühmad kohtuma)?

• Kas olete valmis läbi töötama töörühmade töö aluseks olevaid alusmaterjale?

• Kas olete valmis ENMAK 2035 koostamisega seotud dokumentide koostamisse

panustama ja mis mahus?



Tänan kuulamast!

ENMAK 2035 lisainfo: irje.moldre@mkm.ee

mailto:irje.moldre@mkm.ee

