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Päevakord:

15-15.30 Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamise ettepaneku sisu ja protsess

15.30-16.30 Veebitöötuba rühmades

16.30-17.00 Rühmatöö tulemused



Kehtiva ENMAK 2030 üldeesmärk aastani 2030: Tagada tarbijatele turupõhise hinna ning kättesaadavusega
energiavarustus, mis on kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, samas
panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu.

Alaeesmärk : Varustuskindlus: Eestis on tagatud pidev
energiavarustus

• Meetmed:

1.1 Elektrienergia tootmise arendamine;

1.2 Elektrienergia majanduse vajadustele vastav ja
tõhus ülekanne; 1.3 Gaasivarustuse tagamine;

1.4 Kütusevarude säilitamine;

1.5 Soojusenergia tõhus tootmine;

1.6 Energeetikaalane haldusvõimekus ja väliskoostöö
Üha alaeesmärgina mõistlik taastuvenergia samuti ära 
markeerida.

Alaeesmärk: Primaarenergia tõhusam kasutus: Eesti
energiavarustus ja -tarbimine on säästlikum

• Meetmed:

2.1 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu
suurendamine transpordis;

2.2 Motoriseeritud individuaaltranspordi nõudluse
vähendamine; 2.3 Tõhus sõidukipark;

2.4 Olemasoleva hoonefondi energiatõhususe
suurendamine;

2.5 Uute hoonetega seotud eeldatava energiatõhususe
suurendamine;

2.6 Tõhus soojusenergia ülekanne;

2.7 Avaliku sektori eeskuju

2.8 Energiasääst muudes sektorites



Uus arengukava peab lähtuma

• Strateegia Eesti 2035 tegevuskavas seatud eesmärgist „Lähme üle kliimaneutraalsele energiatootmisele

tagades energiajulgeoleku“

• ENMAK 2035 – vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile peame koostama energiamajanduse

arengukava koostamise ettepaneku novembriks 2021

• Uutest nõuetest arengukava koostamisele https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019005

• Riigikogu või Vabariigi Valitsuse kinnitatud Eesti pikaajalistest strateegilistest sihtidest ning nende

saavutamise toetamisest.

• Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidest ja mõõdikutest

• Eesti Euroopa Liidu poliitika eesmärkidest.

• Eestil ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamise aitamisest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019005
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Uued teemad arvestades REKK 2030

• Energiajulgeolekul kliima- ja süsinikneutraalsus; elektrisüsteemi paindlikkus; võimsusmehhanismid

elektrituru varustuskindluse tagamiseks; tarbimisnõudlus; vesiniku tootmine ja kasutus; süsiniku

püüdmine, salvestus ja kasutus; energiasalvestus; tuumaenergia; jahutusmajandus; ilmastikukindlus; Ida-

Virumaal õiglane üleminek kliimaneutraalsele majandusele; digilahendused ja küberturvalisus;

kliimaambitsiooni tõstmine Fit for 55, CO2 piirimehhanism ja energiamaksustamise direktiivimuudatused

ja fossiilkütuste subsiidiumide kaotamine; madala süsinikuheitega ja tuleviku energialahendused (lisaks

tulenevalt TAIE arengukavast 2035 nutikad ja kestlikud energialahendused);

• Taastuvenergias ringmajandus, energiakogukonnad (elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse

seaduses) ja energiaühistud (sh kohaliku omavalitsuse osalemise võimalused);

• Energiasäästul energiaostuvõimetus, heitsoojuse kasutus ja energiatõhususe eesmärgid.

• Kliimaneutraalne Eesti aastal 2050 tähendab, et energiamajandus on suuresti elektril baseeruv

(elektrifitseerinud) ja elektrienergia tootmine on hajutatud



Edasine 2021

• Kirjalike ettepanekute esitamiseks eelnõude infosüsteemi

• September-oktoober töörühmad ja täiendamine

• Novembris koostamise ettepanek algatamiseks (sh KSH) Vabariigi Valitsusel



Tänan kuulamast!

Lisainfo: irje.moldre@mkm.ee

mailto:irje.moldre@mkm.ee

