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1. Ettekanne „Tuumaenergia teetähisted ja IAEA poolt liikmesriikidele pakutavad teenused“
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tuumaenergia taristu osakonnajuhataja Milko
Kovachev tutvustas teetähiste lähenemist alustava riigi tuumaprogrammi koostamisel.
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Hr Kovachev tõi projekti ja programmi erinevustena välja just selle, et arendaja seisukohalt
räägitakse peamiselt projektist, riigi seisukohalt aga programmist. Tutvustati INIR (Integrated
Nuclear Infrastructure Review) auditi tellimise võimalusi ning sellega seonduvat riigi
enesehindamise temaatikat. Hr Kovacheviga lepitakse kokku uus kohtumine, et rääkida
täpsemalt auditist, samuti julgustati igakülgset suhtlust ja infovahetust.
2. Sidusrühmade kaasamine ja kommunikatsioon
Keskkonnaministeerium andis ülevaate isikutest ja organisatsioonidest, kes juba hetkel on
avaldanud soovi töörühma töösse panustada ning lepiti kokku, et töörühma liikmed kaardistavad
enda valdkonnaga puutumust omavad sidus- ja huvirühmad. Edasise kommunikatsiooni osas
lepiti kokku, et Keskkonnaministeeriumi temaatilisele lehele (https://www.envir.ee/et/eesmargidtegevused/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm ) koondatakse info (mh kohtumiste protokollid) ning
KKK (korduma kippuvad küsimused), mille osas annavad töörühma liikmed enda poolse sisendi.
Avalikkuse ja erinevate osapoolte/huvigruppidega suhtluse ja pöördumistele vastamiste osas
lepiti kokku, et pöördumistele, mis on adresseeritud töörühmale või puudutavad töörühma
mandaati, koondab vastused Keskkonnaministeerium. Küsimustele, mis otseselt töörühma tööd
ega mandaati ei puuduta, vastab iga adressaat ise ning töörühma liikmetega neid kooskõlastama
ei pea.
3. Arutuelu, ülesannete jaotus ja töökorra kinnitamine
Keskkonnaministeerium andis ülevaate töökorralduse kohta laekunud märkustest ja
ettepanekutest ning lepiti kokku, et lõplik kinnitamine toimub kas e-kirja teel või järgmise
kohtumise alguses. Reelika Runnel tutvustas tuumaenergia töörühma aruande koostamine
juhendit, mis on koostatud tuginedes Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhendile
„Teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks“. Juhendis on toodud 19 valdkonda ja
konkreetsed lahendamist vajavaid küsimused, mida tuleb tuumaenergia kasutuselevõtmisel
analüüsida. Dokument sisaldab ka potentsiaalseid aruande peatükkide koostamise eest
vastutajad, kaasavastutajad ning kaasatavaid sidusrühmasid. Lepiti kokku, et nii töökorraldus kui
juhend saadetakse töörühma liikmetele üle vaatamiseks ja märkuste/ ettepanekute tegemiseks.
Edasised sammud ja kokkulepped:
•
Keskkonnaministeerium koostab töörühma liikmetele suhtlemiseks meililisti ning uurib
võimalusi platvormi loomiseks, kus hoida ja jagada erinevat infot.
•
Töörühma liikmed kaardistavad enda valdkonda puudutavad sidus- ja huvirühmad ning
korduma kippuvad küsimused. Võimalusel esitatakse eelnimetatud info enne järgmist kohtumist
kas loodud listi kaudu kõigile töörühma liikmetele või Marily Jaskale (marily.jaska@envir.ee).
•
Keskkonnaministeerium edastab töörühma liikmetele tutvumiseks ja ettepanekute
tegemiseks uuendatud töörühma töökorralduse ning aruande koostamise juhendi.
•
Järgmine töörühma kohtumine toimub eeldatavasti juuni lõpus. Selleks ajaks hindavad
töörühma liikmed, tuginedes aruande juhendis toodud teemadele ja valdkondadele, missuguseid
täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid võiks töörühm vajada.
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