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Märgukiri soojuse ostmise konkursi väljakuulutamise vajalikkuse kohta                                                                                                  

Lugupeetud Pavel Rušeljuk  

13.05.2021 saatsid Narva linna ja Eesti Energia AS-i esindajad Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ja Rahandusministeeriumile (RHM) 

ühispöördumise Narva linna soojusmajanduse olukorra kohta. Esindajad tõid pöördumises 

välja, et põlevkivi baasil soojuse tootmine ei ole enam jätkusuutlik ning vähendamaks kõrgema 

soojuse hinna survet Narva soojatarbijatele, on vajalik koheselt alustada pikaajalise ja 

jätkusuutliku meetme ettevalmistamist, milleks oleks Narva soojamajanduse lahti sidumine 

fossiilsest kütusest põlevkivist. Meetme sisuks oleks investeeringutoetuse abil taastuvenergia 

põhise tootmisvõimekuse arendamine Narvas, mis võiks tööd alustada 2025 aastal (lisa 1).  

31.05.2021 kirjas MKM-ile, RHM-ile ja Konkurentsiametile juhtis sarnastele probleemidele 

tähelepanu Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, osundades muuhulgas vajadusele kuulutada 

soojavarustuse tagamiseks välja soojuse ostmiseks konkurss vastavalt Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määruses nr 471 (Konkursi Määrus) sätestatud korrale, mille aluseks 

on kaugkütteseaduse (KKütS) § 141.  

15.06.2021 kirjas AS-le Narva Soojusvõrk soovis Konkurentsiamet põhjendatud hinnangut, kas 

kujunenud olukorras peab võrguettevõtja (kui jah, siis millal?) 2 soojuse ostmise konkursi välja 

kuulutamist vajalikuks.  

25.06.2021 vastuskirjas leidis AS Narva Soojusvõrk, et tänase päeva seisuga ei saa lugeda 

soojuse tootmist ebaefektiivseks, kuna tegemist on soodsa kaugkütte hinnaga. Kirjast ei tulene, 

et võrguettevõtja on valmis soojuse ostu konkurssi välja kuulutama või sellest keelduma.  

                                                 

1 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrus nr 47 „Soojuse otsmiseks konkursi korraldamise 

kord ja pakkumiste hindamise metoodika“: https://www.riigiteataja.ee/akt/101072011012?dbNotReadOnly=true 

2 Konkursi Määruse § 2 lõike 1 alusel teavitab võrguettevõtja soojuse ostmiseks lepingu (edaspidi leping) 

sõlmimise kavatsusest kirjalikult Konkurentsiametit ning avaldab oma veebilehel ja vähemalt ühe üleriigilise 

levikuga päevalehe trükiväljaandes teate, mis sisaldab kavandatava lepingu olulisi, võrguettevõtjale teate 

avaldamise ajaks teadaolevaid tingimusi 
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19.07.2021 kirjas Konkurentsiametile tõi MKM välja, et Narva võrgupiirkonnas ei pruugi 

energia- ja kliimapoliitikat silmas pidades seni hästi toiminud soojusvarustus lähitulevikus olla 

enam kooskõlas KKütS-is sätestatud põhimõtetega. MKM-i hinnangul peaks rajatav 

tootmisseade valmima hiljemalt 2026. aastal (lisa 2).  

KKütS § 1 lõigete 1 ja 2 järgi peavad soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad 

tegevused olema koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse 

põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning 

keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus. KKütS § 141 lõikest 7 

tulenevalt peab võrguettevõtja välja kuulutama soojuse ostmise konkursi, kui soojuse tootmine 

võrgupiirkonnas on majanduslikult ebaefektiivne.  

Konkurentsiamet on seisukohal, et Narva võrgupiirkonna soojusvarustus ei ole lähitulevikus 

nimetatud põhimõtetega enam kooskõlas ning tarbijate soojusega varustamine võib olla ohus.  

KKütS § 141 lõikes 7 sätestatud soojuse ostmise konkursi väljakuulutamiseks kohustav alus on 

täidetud.   

Eeltoodust lähtudes peab AS Narva Soojusvõrk alustama viivitamatult soojuse ostmise 

konkursi väljakuulutamise ettevalmistustega vastavalt Konkursi Määruses sätestatud korrale, 

mis peab tagama ka Eesti Energia AS-i kontsernivälistele soojusettevõtjatele konkursil 

osalemiseks võrdsed tingimused.3  

Võttes arvesse varasemalt rajatud soojuse tootmise käitiste kogemust, võib eeldada, et AS-i 

Narva Soojusvõrk jaoks vajaliku võimsusega käitise rajamiseks koos selle käivitamisega võib 

kuluda ligikaudu viis aastat.  

Lähtudes eeltoodust ning võttes arvesse, et erinevad osapooled on viidanud rajatava käitise 

käiku andmise vajadusele kas aastal 2025 või 2026, on Konkurentsiamet seisukohal, et AS 

Narva Soojusvõrk peab hiljemalt 1. november 2021 avaldama Konkursi Määruse § 2 lõikes 1 

nimetatud tingimustele vastava teate ja teavitama sellest ka Konkurentsiametit.  

Juhul, kui AS Narva Soojusvõrk keeldub teate avaldamisest, on Konkurentsiametil õigus teha 

ettekirjutus konkursi korraldamiseks (KKütS § 141 lõige 7).  

Lisad:  

1. 13.05.2021 Narva linna ja Eesti Energia AS-i kiri MKM-le ja RHM-le; 

2. 19.07.2021 MKM-i kiri Konkurentsiametile. 

Lugupidamisega 

Märt Ots 

Peadirektor  

 

 

 

 

Marek Piiroja 667 2541  

marek.piiroja@konkurentsiamet.ee  

                                                 
3 Kohustuse võimaldada teistele ettevõtjatel mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel juurdepääsu 

võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile kaupadega varustamise või nende müügi eesmärgil, 

seab ka konkurentsiseaduse § 18 lõige 1.  
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