
Seletuskiri 

Jõelähtme vallavolikogu määruse eelnõu „Jõelähtme valla Kostivere aleviku 
kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015–2025 kinnitamine” juurde

Euroopa liidu struktuurivahenditest rahastamise prioriteediks aastatel 2014-2020 on meetme 
nr.6 eelistatav suund- Energiatõhusus ja selle alampunkt 6.2- Efektiivne soojusenergia 
tootmine ja ülekanne. 
Alampunktideks 6.2 on (koos rahastatavate summadega):
–6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus – 43 milj EUR 
–6.2.2   Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine – 27,5 milj EUR 
–6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine – 0,5 milj EUR, 200 tk. 
–6.2.4  Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel – 7 milj EUR
Meede 6.2.3 on aluseks edaspidiste taotluste esitamisel ehk siis teiste taotluste esitamise 
aluseks on, et võrgupiirkonnal on kehtiv soojusmajanduse arengukava.

Soojusmajanduse arengukava lahutamatuks osaks olev võrgupiirkonna arenguperspektiivide 
analüüs sisaldab ettenähtult alljärgnevaid teemasid: 
1.  Piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse sotsiaalmajanduse, 
elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ja soojusmajanduse juhtimist KOVi tasandil 
2.  Katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud 
näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu pikkusesse 
kWh/m, kaugküttevõrgu kadu %) ; 
3. Soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed soojuskoormused;
4.  Soojuse hind ja tarbijate maksevõime; 
5. Soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi 
säilimisel ning alternatiivsete soojusvarustuste lahenduste analüüs, kus tuleb käsitleda 
erinevate energiaallikate kasutamise võimalusi, kaugküttevõrgu arengut (sealhulgas 
võrguosade asendamine lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalkütte lahendusele üleminekut; 
6. ja 7. Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus; 
7. Soovituslik tegevuskava. Ettepanekud soojuse säästmiseks.

Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 
2015–2025 kinnitamine on valminud koostöös võrgupiirkonna soojusettevõtjaga Adven 
Eesti AS ja on koostatud ÅF-Consulting AS poolt.
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Loksa linn . jaanuar 2015 nr ....

Loksa linna soojusmajanduse arengukava
aastateks 2015-2027 kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2, Loksa Linnavolikogu
25.04.2014 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6, Loksa
Linnavolikogu

m ä ä r a b: 
 
§  1.  Kinnitada  Loksa  linna  soojusmajanduse  arengukava  aastateks  2015-2027  (lisatud
määrusele).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.
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