Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse
koosoleku memo nr 8/2015
Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22
17.12.2015

Koosolekust võttis osa 22 EEVÜ liiget + külalised-liikmekandidaadid Tiiu Tiigimägi ja Viivi
Maare Laas.

Päevakorras:
1. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 eelnõu tutvustus – Rein Talumaa.
2. Informatsioonilised teated:
2.1. Täpsustatud tegevuskava tutvustus – R. Talumaa.
2.2. Koduleheküljest internetis – L. Berkis.
2.3. E-meilide aadressidest – J. Kasemetsa.

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga lahkunud kauaaegset kolleegi, suurte teenetega
energeetikaveterani Mati Uusi.
R.Talumaa teavitas koosolijaid hiljutistest auväärsetest sünnipäevadest: Endel Otstavel (86 a),
Lembit Nauts (84 a) ja Väino Kõppo (81 a). Rein Talumaad õnnitlesime hiljutise 75-aasta
juubeli puhul.

1. Rein Talumaa tutvustas oma ettekandes Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava
2016-2030 eelnõud. Eelnõu on momendil kinnitamisel valitsuses enne saatmist
riigikogusse. Ettekandja osales ise eelnõu koostamises töögrupi liikmena. Arengukava
eelnõu kinnitab riigikogu, rakendusplaani aga valitsus. Eelnõu on kättesaadav KKM
kodulehel
Lühidalt tuletati meelde põlevkivi kasutusvaldkondi ning tutvustati mõningaid olulisi
mõisteid (põlevkivivaru, kaubapõlevkivi).
Tutvustati kehtivat Põlevkivi arengukava (2008-2015), Eesti põlevkivimaardla varu
jaotust, kaubapõlevkivi kasutust aastatel 2007-2013 (seda ka valdkondade lõikes) jm.
Järgnevalt tutvustatud riikliku arengukava eelnõus on välja toodud riigi huvi, mis
seisneb põlevkivi kui rahvusliku rikkuse efektiivses ja säästlikus kasutamises ning
põlevkivisektori jätkusuutliku arengu tagamises, aga ka põlevkivisektori majanduslik
ja sotsiaalne tähtsus.

Põhjalikumalt vaadeldi eelnõus välja toodud kolme strateegilist eesmärki
(efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine nii põlevkivi
kaevandamisel kui ka kasutamisel, aga ka põlevkivialase haridus- ja teadustegevuse
arendamine), nende põhiprobleeme ja lahendusteid.
Eraldi rõhutas ettekandja riigi huvi ja strateegiliste eesmärkide erinevat sõnastust
kehtivas arengukavas ja vaadeldavas arengukava eelnõus.
Ettekandja vastas sisuka ettekande ajal ja järel mitmele küsimusele (küsisid K. Kilp,
V. Kõppo, L. Kaber jt), sealhulgas seoses ka põlevkivisektori võimalike
probleemidega äsjalõppenud Pariisi kliimakonverentsi otsuste valguses. Omapoolseid
kommentaare lisasid K. Kilp ja U.-R. Lehtse.
2.1. R. Talumaa tutvustas täpsustusi EEVÜ 2015/2016 tegevuskavas:
Mälestusi energeetikaveteran Herbert Jemmerist jagame koosolekul jaanuaris
2016.
EE vastuvõtt toimub mais 2016.
Kaalume Tarmo Mere esinemist Elektrilevi hetkeseisust ja arenguperspektiividest
ning Eleringi-poolset esinemist Tallinna elektrivarustuse skeemist 110-330 kV.
2.2. L. Berkis tutvustas EEVÜ kodulehe ülesehitust ja momendil ülespandud

materjale. EEVÜ koduleht on alates 10.11.2015 kõigile vabalt kättesaadav
internetis aadressil www.energiaveteran.ee.
2.3. J. Kasemetsa informeeris koosolijaid probleemist seoses e-meili aadressiga
@hot.ee – maht on väike, sageli ei jõua meil kohale jm. Soovitav on see aadress
uue vastu vahetada. Are Kaasik teatas, et aadress kaob ära märtsist 2016.

Koosolekut juhatas Rein Talumaa
Memo koostas Tõnu Truupõld

Pärast koosolekut kogunenud EEVÜ juhatus kinnitas uuteks liikmeteks Viivi Maare Laasi ja
Tiiu Tiigimäe.

