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Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22

Koosolekust võttis osa 35 Ühenduse liiget.
Päevakorras:
1. Ettekande Eesti arengustsenaariumitest teeb Tallinna Ülikooli professor Erik Terk.
2. Informatsioonilised teated.
Koosoleku juhataja Rein Talumaa teatab, et meie hulgast on lahkunud kauaaegne Eesti
Energia töötaja Maie Prei. Koosolekul olijad mälestavad teda leinaseisakuga.
Rein Talumaa teavitab koosolijaid koosolekute vaheajal asetleidnud energeetikaveteranide
auväärsetest sünnipäevadest:
Valdor Prei sai 88-aastaseks,
Enno Okk sai 83-aastaseks ja
Ain Relo sai 82-aastaseks.
1. Globaaltrendidest ja arengustsenaariumitest Eestis räägib meile Tallinna Ülikooli professor
Erik Terk. Ettekandja annab ülevaate olulistest muutustest maailmas, millega on vaja arvestada stsenaariumite koostamisel, illustreerides neid muutusi mitmel diagrammil. Samuti tutvustab stsenaariumite koostamise metoodilist külge. Näitena tutvustab lähemalt Eesti „Põlevkivi
kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ koostamisel välja töötatud alternatiivseid stsenaariume.
Professor E. Terk annab ka ülevaate teistest tema osalusel koostatud stsenaariumitest, sh
transpordi- ja logistikavaldkonnas, nagu Rail Baltica ja rahvusvahelised kaubaveod. Kõige
enam tööd stsenaariumite koostamisel on viimasel ajal teinud Riigikogu tulevikuseire keskus.
Ettekandja on nende juures olnud konsultandiks ja koostöö jätkub. Töösse on võetud Eesti
metsaressursi kasutamise, energeetika arengu, tööturu pikaajalise arengu ja riigivalitsemisel
digivahendite kasutamise stsenaariumid.
Detailsema ülevaate ettekandest saab slaidiprogrammist „Globaalarengud. Erik Terk.
20.02.2020“, mis on kättesaadav Ühenduse kodulehel rubriigis Ettekanded.
2.1 Koosoleku juhataja teadustab, et meie Ühenduse liikmeks on vastu võetud Ülo Mee, kes
on Põllumajanduselektri Tartu Võrgurajoonis, Elektrimüügis, Lõuna Elektrivõrkudes ja AS
Elpecis töötanud kokku 50 aastat ning on nõus olema meie Tartus tegutsev koordinaator.
2.2 Koosoleku juhataja mainib, et meie kodulehekülg on juba tuntud ja sinna tuleb väga tihti
reklaami, teateid ning äri- ja kommertsettepanekuid. Puhtaid reklaame me sealt liikmetele
edasi pole saatnud ega saada ka edaspidi.
2.3 Rein Talumaa teatab, et järgmine Ühenduse koosolek toimub 17. märtsil 2020 kell 14.00
EE saalis Lelle 22. Balticconnectorit tutvustab Eleringi osakonnajuhataja Mart Landsberg.
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