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Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise  

vähempakkumise tulemuste kinnitamine 
 

 

Korraldus kehtestatakse elektrituruseaduse § 596 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 7. novembri 

2019. a määruse nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia 

tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 23 lõike 1 

alusel. 

  

1. ASJAOLUD JA ÕIGUSLIK TAUST 

 

Majandus- ja taristuminister kuulutas 18. novembri 2019. a käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 

„Taastuvast energiaallikast energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise korraldamise 

otsustamine ning teate kinnitamine“ välja taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise 

vähempakkumise, et leida soodsaima toetusmääraga alla 1 MW elektrilise võimsusega taastuvat 

energiaallikat kasutava tootmisseadmega energia tootja või tootjad. 

 

Vähempakkumine korraldati elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 596 lõike 1 alusel. 

Vähempakkumise teate järgi oli selle eesmärgiks saada turule täiendavalt 5 GWh/a ulatuses 

taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus 

on vahemikus 50 kW kuni 1 MW. ELTSi § 596 lõike 7 järgi ei võinud ettevõtja pakutav 

toetusmäär olla ühelgi juhul üle 93 euro/MWh. Vähempakkumise teate V osa viitas, et määruse 

§ 19 järgi on vähempakkumise esemeks olevat kogust 5GWh/a lubatud ületada kuni 20 

protsenti, kui toetusmäärade põhjal reastatud pakkumistes ei summeeru pakutud kogused 

vähempakkumise esemeks oleva koguse täiskordseni.  

 

Vähempakkumise korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Elering ASiga. 

Kontrolliti pakkujate ja pakkumuste vastavust vähempakkumise tingimustele ning koostati 

nimekiri nõuetele vastavatest pakkujatest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

kontrollis nimekirjas esitatud pakkujate ja pakkumuste vastavust ELTSi ja määruse normidele.  

 

Vähempakkumisel osales 13 ettevõtjat 17 tootmisseadmega. Pakkumiste kogumahuks oli 16,28 

GWh. Nõuetekohaseid pakkumisi oli esitatud 16 tootmisseadme kohta.  

 

Määruse § 19 lõike 1 järgi reastatakse pakkumised lähtuvalt pakutud toetusmäärast alates 

väikseimast toetusmäärast. Võitjate väljaselgitamiseks järjestatigi pakkumised hinna järgi kuni 

soovitud tootmismahu täitumiseni alates väikseimat toetusmäära pakkunud pakkujast.  

 

Määruse § 19 järgi kehtib reegel, et kui ühest pakkujast ei piisa soovitud koguse saamiseks, 

arvestatakse esitatud pakkumiste reastamisel ka teisi pakkujaid pakkumise toetusmäära 

kasvamise järjekorras vähempakkumise esemeks oleva koguse täitumiseni. Kui toetusmäärade 
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põhjal reastatud pakkumistes ei summeeru pakutud kogused vähempakkumise esemeks oleva 

koguse täiskordseni, võetakse arvesse ka kõige esimene järgmistele kriteeriumidele vastav 

pakkumine. Vähempakkumise esemeks olevat kogust on lubatud ületada kuni 20 protsenti, kui 

on võimalik esitada võitjaks lisaks madalamat toetusmäära pakkunud pakkujale või pakkujatele 

veel üks pakkuja, kelle pakkumises esitatud koguse lisandumisel ületatakse vähempakkumise 

esemeks olevat kogust kuni 20 protsenti.  

 

ELTSi § 596 lõike 6 alusel saab vähempakkumisele esitada ainult sellise tootmisseadmega 

elektrienergia tootmise pakkumise, mis alustab elektrienergia esmakordset tootmist pärast 

vähempakkumise võitja väljaselgitamist ja mille eest ei ole makstud riigipoolset 

investeeringutoetust. 

 

Taotlused, pakkumised ja nende vastavus pakkumistingimustele: 

 

Nr Pakkuja nimi Tootmisseadme asukoht 

Pakutud 

toetusmäär 

(toetus koos 

turuhinnaga, 

€/MWh) 

Pakutud 

toodetava 

energia kogus 

MWh/a 

Vastavus 

tingimustele 

1 

AS Eesti Gaas  

Farmi 10, Vinni alevik, Vinni 

vald, Lääne-Viru maakond 55,84 251,06 

Ei vastanud 

vähempakkumise 

tingimustele 

(ELTSi § 596 lg 6) 

2 

AS Eesti Gaas  

Lagre tee 1, Lemmetsa küla, 

Pärnu linn, Pärnu maakond 58,39 660,44 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

3 Sunly Solar OÜ         

  

  

Normi kinnistu, Aidu küla, 

Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 58,9 1141 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

  

  

Mario kinnistu, Vahi alevik, 

Tartu vald, Tartu maakond 58,9 1141 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

4 
OÜ Tahkuna 

tuulik  
Tahkuna Tuulik, Tahkuna küla, 

Hiiumaa vald, Hiiu maakond 62,44 800 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

5 
osaühing 

Meritreid  
Peenra Tuulepark, Sääre küla, 

Saaremaa vald, Saare maakond  64 

1200 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

6 
Arke 

Lihatööstus AS 

28502:003:0147 (Tööstuse tänav 

10, Põlgaste küla, Kanepi vald, 

Põlva maakond) 69,2 

252 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

7 Tiimitöö OÜ Orgita, Märjamaa vald, Rapla 

maakond 69,9 

100 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

8 

Novedigi 

Energiatootmine 

OÜ 

Veskiposti tee 1, Tallinn, Harju 

maakond  72 

500 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

9 

Novedigi 

Energiatootmine 

OÜ 

Veskiposti tee 1, Tallinn, Harju 

maakond  72 600 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

10 VIRU KEEMIA 

GRUPP AS  

Jäätmevälja kinnistu, Kose küla, 

Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 74,7 1000 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

11 

AS Eesti Gaas  

Oksavälja, Angerja küla, Kohila 

vald, Rapla maakond 75,87 1185,62 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 
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12 Aktsiaselts Eesti 

Elekter  

Eleoni kinnistu, Lassi küla, Saare 

maakond  79,5 4000 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

13 Combiwood 

Invest OÜ 

Saarevälja, Suuresta küla, Rae 

vald, Harju maakond 84 1100 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

14 VIRU KEEMIA 

GRUPP AS 

Jäätmevälja kinnistu, Kose küla, 

Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 84,7 1000 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

15 Olsson Energy 

Kivimäe OÜ 

Kivimäe, Võduvere küla, 

Kadrina vald, Lääne-Viru 

maakond  86,87 

1100 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

16 ESTIKO 

Energia OÜ Posti, Tartu vald, Tartu maakond 89,5 1200 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

17 Olsson Energy 

Mäo OÜ 

Teenuse, Mäo küla, Paide linn, 

Järva maakond  89,87 

190 

Vastab 

vähempakkumise 

tingimustele 

 

Kõigi pakkujate pakutud toetusmäärad olid vahemikus 58,39−89,87 eurot megavatt-tunni eest. 

Toetusmäär koosneb kuu keskmisest elektrituru börsihinnast ja toetuse summast.  

 

Arvestades vähempakkumisele esitatud energiakogust, saab toetust maksta ülaltoodud tabeli 

alusel viiele esimesele vähempakkumise tingimustele vastavale pakkujale, kes toodavad kuue 

tootmisseadmega. 

 

Nende viie pakkuja pakutud toetusmäära vahemikud olid 58,39−69,2 eurot megavatt-tunni eest. 

Ülejäänud pakkujate pakutud toetusmäärad olid kõrgemad ehk juba üle 70 euro/MWh kohta.  

 

Seejuures suurendati vähempakkumise kogust 5 GWh/a ~3,9% viienda pakkuja (Arke 

Lihatööstus AS) pakutud toodetava energiakoguse tõttu (pakutud energiakoguseks oli 252 

MWh/a). Tuginedes eelnevale ja määruse §-le 19, on vähempakkumise pakutud toodetava 

energia kogus kokku 5194,44 MWh ehk 5,194 GWh. Käesoleva vähempakkumise ületatud 

kogust on võimalik tulevikus toimuvate vähempakkumiste välja kuulutamisel samas mahus 

vähendada. Kui vähempakkumise raames ei aktsepteeritaks Arke Lihatööstus AS pakkumust 

täies ulatuses, ei tuleks vähempakkumise maht täis (jääks puudu ligi 58 MWh aastast 

toodangut). Määruse § 19 lõike 4 punkti 1 järgi võib 5 GWh piiri ületada kuni 20% ulatuses 

eesmärgiga täita vähempakkumise maht vähempakkumise teates avaldatud summast (praegusel 

juhul 5 GWh). Siiski kehtib see ainult selle pakkuja kohta, kelle tootmismaht jääb 

vähempakkumise mahust puudu. See võimalus ei kehti pakkumise järjekorras järgmise või 

järgmiste pakkujate kohta. 

 

ELTSi § 596 lõike 8 alusel makstakse toetust käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud 

ettevõtjatele 12 aastat alates tootmise alustamisest ehk päevast, mil võrguettevõtja tunnistas 

tootmisseadme võrgueeskirja ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel nõuetele 

vastavaks ja mil tootmisseade andis esimest korda elektrienergiat võrku või otseliini. 

 

Korralduse osaks on kõik vähempakkumisele esitatud taotlused, mis avalikustatakse pärast 

käesoleva korralduse jõustumist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel. 
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2. OTSUS  

 

2.1. Kinnitada tootjad, kes toodavad taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise 

vähempakkumise raames välja selgitatud täiendava elektrienergia koguse ja kellele makstakse 

vähempakkumise tulemuse alusel toetust 12 aastat alates tootmise alustamisest.  

 

Tabel. Nimekiri elektrituruseaduse ja määruse nõuetele vastavatest vähempakkumisel 

osalenud pakkujatest, kellele maksta toetust   
  

Nr  Pakkuja 

nimi  
Registri- 

kood  
Tootmisseadme 

asukoht   
EIC kood  Pakutud 

toetusmäär 

€/MWh  

Tootmis-

seadme 

(lisandunud 

võimsuse)  
võimsus kW  

Pakutud 

toodetava 

energia 

kogus 

MWh/a  

Toetuse 

maksmise 

ajavahemik  

1  AS Eesti 

Gaas  
 

10178905  Lagre tee 1,  
Lemmetsa  
küla, Pärnu linn, 

Pärnu maakond  

38WSOLAR- 
2597-9  
  

58,39  500  660,44  12 aastat alates 
sellest, kui 

nõuetekohane 
seade on võrku 

või otseliini 
elektrienergiat  
andnud  
  

2  Sunly 

Solar  
OÜ  

14930375              

      Normi kinnistu, 

Aidu küla,  
Põltsamaa vald, 

Jõgeva maakond  

38WSOLAR- 
2598-6  
  

58,9  950  1141  12 aastat alates 
sellest, kui 

nõuetekohane 
seade on võrku 

või otseliini 
elektrienergiat  
andnud  
  

      Mario kinnistu, 

Vahi alevik, Tartu 
vald, Tartu 
maakond  

38WSOLAR- 
2599-3  
  

58,9  950  1141  12 aastat alates 

sellest, kui 
nõuetekohane 

seade on võrku 

või otseliini 
elektrienergiat  
andnud  
  

3  OÜ 

Tahkuna  
tuulik  

14369660  Tahkuna  
Tuulik,  
Tahkuna küla,  
Hiiumaa vald, 

Hiiu maakond  
  
  

38W-TP-

J001126K  
  

62,44  250  800  12 aastat alates 

sellest, kui 
nõuetekohane 

seade on võrku 
või otseliini 

elektrienergiat  
andnud  
  

4  osaühing 

Meritreid  
 

10564442  Peenra  
Tuulepark,  
Sääre küla, 

Saaremaa vald, 

Saare maakond   

38W-TP-

J00112-Y  
  

64  660  1200  12 aastat 

alates sellest, 

kui 

nõuetekohane 

seade on 

võrku või 

otseliini 

elektrienergiat 

andnud  



5 
 

5  Arke  
Lihatööstus  

AS  

10080997  28502:003:0147 

(Tööstuse tänav 

10, Põlgaste küla, 

Kanepi vald, Põlva 

maakond)  

38WSOLAR- 
2596-C  
  

69,2  200  252  12 aastat alates 

sellest, kui 
nõuetekohane 

seade on võrku 

või otseliini 
elektrienergiat  
andnud  
  

 

2.2. Jätta rahuldamata järgmised vähempakkumisel tehtud pakkumised: 

 

Nr Pakkuja nimi Tootmisseadme asukoht 

Pakutud 

toetusmäär 

(toetus koos 

turuhinnaga, 

€/MWh) 

Põhjendus 

1 
AS Eesti Gaas  

Farmi 10, Vinni alevik, Vinni 

vald, Lääne-Viru maakond 55,84 

Ei vastanud vähempakkumise 

tingimustele (ELTSi § 596 lg 6) 

2 Tiimitöö OÜ Orgita, Märjamaa vald, Rapla 

maakond 69,9 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

3 

Novedigi 

Energiatootmine 

OÜ 

Veskiposti tee 1, Tallinn, Harju 

maakond  72 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

4 

Novedigi 

Energiatootmine 

OÜ 

Veskiposti tee 1, Tallinn, Harju 

maakond  72 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

5 VIRU KEEMIA 

GRUPP AS  

Jäätmevälja kinnistu, Kose 

küla, Jõhvi vald, Ida-Viru 

maakond 74,7 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

6 

AS Eesti Gaas  

Oksavälja, Angerja küla, 

Kohila vald, Rapla maakond 75,87 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

7 Aktsiaselts Eesti 

Elekter  

Eleoni kinnistu, Lassi küla, 

Saare maakond 79,5 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

8 Combiwood 

Invest OÜ 

Saarevälja, Suuresta küla, Rae 

vald, Harju maakond 84 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

9 VIRU KEEMIA 

GRUPP AS 

Jäätmevälja kinnistu, Kose 

küla, Jõhvi vald, Ida-Viru 

maakond 84,7 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

10 Olsson Energy 

Kivimäe OÜ 

Kivimäe, Võduvere küla, 

Kadrina vald, Lääne-Viru 

maakond  86,87 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

11 ESTIKO Energia 

OÜ 

Posti, Tartu vald, Tartu 

maakond 89,5 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

12 Olsson Energy 

Mäo OÜ 

Teenuse, Mäo küla, Paide linn, 

Järva maakond  89,87 

Pakutud toetusmäär kõrgem kui 

pakkumise võitnud pakkujatel. 

Pakkumiste kogumahu täitumine 

 

 

3. VAIDLUSTAMINE 

 

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 

30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest. 
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4. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil toimetada korraldus kätte vähempakkumisel 

osalenud ettevõtjatele. 

 

 

 

Jüri Ratas 

Peaminister  

 

 

Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

 

 

 


