Tuumaenergia töörühma kohtumine

Tallinn

10. juuni 2021

Algus kell 15:00 lõpp kell 17:00
Juhatas: Meelis Münt
Protokollis: Marily Jaska
Võtsid osa:
Meelis Münt – Keskkonnaministeerium, kantsler
Harry Liiv – Keskkonnaministeerium, asekantsler
Heidi Koger – Keskkonnaministeerium, välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja
Reelika Runnel – Keskkonnaministeerium, välissuhete osakonna nõunik kiirgusküsimustes
Marily Jaska – Keskkonnaministeerium, välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik
Ilmar Puskar – Keskkonnaamet, kliima- ja kiirgusosakonna juhataja
Katrin Pihor – Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna juhataja
Heddi Lutterus – Justiitsministeerium, asekantsler
Kaia Sarnet – Rahandusministeerium, regionaalvaldkonna asekantsler
Tiit Oidjärv – Rahandusministeerium, planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Sten Andreas Ehrlich – Sotsiaalministeerium, tööala asekantsler
Triin Reisner – Riigikantselei, strateegiabüroo nõunik
Lauri Lugna – Siseministeerium, kantsler
Kaja Tael – Välisministeerium, kliima- ja energiapoliitika erivolitustega diplomaatiline
esindaja
Timo Tatar – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energeetika asekantsler
Jaanus Uiga - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakonna juhataja
Päevakord:
1. Tervitussõnad ja päevakava tutvustus
2. Töörühma töökorra kinnitamine
3. Töörühma teekaart, ajakava, ülesannete jaotus ja kommentaarid aruande juhendile
4. Esialgne hinnang uuringute tellimise vajadusele, eelarveküsimused
5. Arutelu ja edasised sammud
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1. Töörühma töökorra kinnitamine
Tuumaenergia töörühma töökorraldus võeti vastu konsensusliku otsusena. Töörühma juht
kinnitab töökorra käskkirjaga ning dokument tehakse kättesaadavaks Keskkonnaministeeriumi
kodulehel.
2. Töörühma teekaart, ajakava, ülesannete jaotus ja kommentaarid aruande juhendile
Reelika Runnel tutvustas tuumaenergia töörühma aruande koostamise teekaarti, milles on välja
toodud käsitlemist vajavad teemad (vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri
juhendile ja Vabariigi Valituse 8. aprilli 2021 kabinetinõupidamisel heaks kiidetud
memorandumile). Teemad on jaotatud ära kuue kohtumise vahel arvestusega, et Vabariigi
Valitsusele esitatakse vahearuanne 2022. aasta septembris. Üle vaadati iga teema eest
vastutavad ministeeriumid, kaasatavad asutused, võimalikud huvirühmad, vajalikud tegevused
ja uuringud. Töörühm leidis, et kuigi üldised käsitlemist vajavad teemad on juhendites
kirjeldatud, tuleb iga teemapüstituse all selgemalt lahti mõtestada konkreetsed lähteülesanded.
Aruande juhendile laekusid eelnevalt justiitsministeeriumi märkused, millega arvestatakse.
Kohtumisel juhendi punkte üksikasjalikumalt ei arutatud.
3. Esialgne hinnang uuringute tellimise vajadusele, eelarveküsimused
Üle vaadati Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti ettepanekud tegevuste ja uuringute
teostamiseks. Töörühm leidis, et uuringute puhul tuleb esmalt konkreetselt sõnastada
uurimisülesanded. Seejärel saab hinnata kas antud ülesande täitmiseks on vastutaval
ministeeriumil olemas endal võimekus ja pädevus või on vaja see lepingu alusel tellida.
Edasised sammud ja kokkulepped:





Töörühma
töökorraldus
kinnitatakse
käskkirjaga
ning
avalikustatakse
Keskkonnaministeeriumi temaatilisel kodulehel.
Keskkonnaministeerium korraldab konkreetsete teemade kaupa lähteülesannete ja
uuringuvajaduste kaardistamiseks kohtumised iga ministeeriumiga eraldi. Kohtumiste
tulemusi ning lähteülesannete ja uuringute koondvaadet tutvustatakse töörühma
järgmisel kohtumisel.
Töörühmale laekus Rootsi Tuumaalase koolituse ja ohutuse keskuse (KSU)
koolituspakkumine (https://www.ksu.se/en/training-service/courses/ ). Lepiti kokku, et
infot nimetatud koolituse kohta jagatakse võimalikele huvilistele. Töörühma liikmete ja
spetsialistide koolitamisvõimaluste osas suheldakse Euroopa Komisjoni ja
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga.

(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Münt
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Marily Jaska
Protokollija
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