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27.02.2015 
Infokiri nr 3 
Järjekorras kolmas infokiri annab huvilistele infot energiaühistute finantspoolest, mis põhineb toimunud 
energiaühistute mentorprogrammi koolitusel räägitule. Samuti EL-i otsusest luua energialiit, st liita seni 28 
Euroopa eraldi energiaturgu üheks energialiiduks. Lisaks soovitus kahe eelseisva koolituse kohta: 
„Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises“ ja „Kuidas kasutada taastuvenergiat uutes ehitistes?“ 

                             

 

ÜRITUSED 

Taastuvenergia Koda koostöös 
Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti 
Maaülikooliga kutsub 10. märtsil  
2015 osalema Säästva energia 
koolitusprogrammi üritusele - 
taastuvenergia lahendused 
põllumajandustootmises. Lisainfo 
e-posti aadressil  mariliis.ahven@ 
taastuvenergeetika.ee  
 

 

ÜRITUSED 

Tuuleenergia klaster kutsub 9. 
aprillil 2015 osalema 
koolituspäevale „Kuidas kasutada 
taastuvenergiat uutes 
ehitistes?“ Üritus toimub Eesti 
ehitab 2015 raames. Info ja 
registeerumine: www.tuuleenergia
.ee. 

 
Lisainfot leiate kodulehelt ja 
facebookist 

 
Kutsume jälgima STEEEP projekti 
facebook lehte!  

  
 
 
 

 

 

 

Energiaühistute finantspool 
 

 
Energiaühistute mentorprogrammi raames toimus 26.02.2015 teine 
töötuba, mille läbivaks teemaks oli seekord finants ja täpsemalt 
energiaühistute finantseerimine. Finantstöötuba toimus Paldiskis, ühe 
mentorprogrammis osaleva energiaühistu initsiatiivi, Pakri, kodukohas. 
Kohale olid tulnud kõigi kümne Mentorprogrammis osaleva 
energiaühistu initsiatiivi esindajad, Eesti ja välismaa mentorid, 
Energiaühistu projekti eestvedajad ning eraettevõtete ja riigiasutuste 
esindajad. Loe Energiaühistute Mentorprogrammi finantstöötoa 
kokkuvõtet siit 
 
Selge signaal EL-lt: Euroopa jätkab süsinikuvaba 
energiapoliitikat 

 
Euroopa Komisjon võttis 25.02.2015 vastu energialiidu 
raamstrateegia, mis näeb ette uute õigusaktide vastuvõtmist elektrituru 
ümberkorraldamiseks, sh märkimisväärselt suurendada piirkondlikku 
koostööd ning luua reaalselt toimiv ühisturg. Loe rohkem siit 

Euroopa Liit hakkas energialiitu looma 
 

 
Euroopa Komisjon võttis 25.02.2015 vastu energialiidu ja tulevikku 
suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia, milles on esitatud 
viie omavahel seotud poliitikavaldkonna kaupa energialiidu eesmärgid 
ja üksikasjalikud sammud nende saavutamiseks. “Täna käivitame 
kõige kaugeleulatuvama Euroopa energiaprojekti alates söe- ja 
teraseühenduse loomisest. See projekt koondab 28 Euroopa 
energiaturgu üheks energialiiduks, muudab Euroopa välisenergiast 
vähem sõltuvaks ja tagab prognoositavuse, mida investorid nii hädasti 
vajavad töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks,» 
ütles energialiidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident 
Maros Šefčovič. “Asume ellu viima põhimõttelist üleminekut vähese 
süsinikdioksiidiheitega ja kliimasõbralikule majandusele ning looma 
energialiitu, mille keskmes on elanikud, kellele pakutakse 
taskukohasemat, turvalisemat ja säästvamat energiat.» Loe lisainfot  
siit 

 

www.steeep.eu ja http://www.koda.ee/steeep 

Järgmine infokiri: 30.04.2015 Küsimuste või kommentaaride korral kontakteeruge: lea@koda.ee  
 

 

 

 


