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1. EESSÕNA 

OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk  (edaspidi -TSE) esitas 2006.aastal Energiaturu 
Inspektsioonile  (edaspidi – ETI) võrdse kohtlemise tegevuskava (edaspidi-Kava). 
Kava esitamisest möödunud aja jooksul on toimunud mitmed olulised sündmused, nagu 
muutused seadusandlikes õigusaktides ning muudatused OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk 
hinnakirja struktuuris. 
Sellest tulenevalt pidas TSE otstarbekaks esitada Kava uues redaktsioonis, milles ühtlasi 
kajastuksid ka aruandelised aspektid  Kava senisest täitmisest.  

 
TEGEVUSALADE ERISTAMINE RAAMATUPIDAMISES 
 
     2.1 OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk raamatupidamine on eristatud järgnevalt       
           tegevusala kaupa: 

2.1.1  Elektrienergia müük suletud turuosale ETI  poolt  kooskõlastatud elektrienergia 
kaalutud keskmise hinna piirmäära  alusel. 

2.1.2 Võrguteenuse osutamine,  ETI  poolt  kooskõlastatud võrguteenuste osutamise 
hinnakirja alusel.  

            Tariifid sisaldavad tehtavaid  kulutusi elektrienergia ja võrguteenuse ostuks,    
            elektrienergia ülekandeks,  võrguühenduse kasutamiseks, jaotamiseks, müügiks ja  
            operatiivjuhtimiseks, s.h.  kulutusi, mis on seotud elektrienergia tehniliste ja   
            kommertskadudega.  

                    (ETI kooskõlastused nr 128-029/07E  ja nr 129-030/07E  21.06.2007.a ning              
                    Konkurentsiameti Otsus nr 015/08E  14.04.2008.a  müüdava elektrienergia   
                    kaalutud keskmise hinna kooskõlastamise kohta) 
       2.1.3     Tarbijate poolt tasutud liitumistasud. 
       2.1.4     Mittepõhitegevus (hooldus- ja remonditööd tellimuste ja lepingute alusel). 
 
    2.2   Eelpoolnimetatud tegevusalade kulude ja tulude jagamine toimub. 
                    Kulud ja tulud jagatakse tegevusalade kaupa elektrivõrgu piirkondade järgi. 
                  Võrguettevõtja esitab majandusaasta aruande lisadena raamatupidamisbilansi ja      
                  kasumiaruande tegevusalade kaupa. 

 
    2.3 Ettevõtte auditeerimise on korraldanud. 

 Sadam määras  ettevõtte audiitoriks audiitorühingu AS PricewaterhouseCoopers. 
   Audiitoriga lepingu sõlmimiseks korraldab emaettevõte hanke. Käesoleval ajal on    
   TSE audiitoriks emaettevõtte audiitor. 

          Audiitor esitab täiendavalt arvamuse aastaaruande vastavuse kohta   
          elektrituruseadusele ning annab oma hinnangu tegevusalade kulude ja tulude   
          jagamise õigusele. 
 

 
3. VÕRGUETTEVÕTTE JUHTIMINE 
 
      3.1 OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk (edaspidi nimetatud TSE) asutati 01.12.2004.a ja see 

on 100% ASile Tallinna  Sadam (edaspidi nimetatud Sadam) kuuluva osalusega 
ettevõte, kes sai ETI-lt  15.11.2004.a elektrienergia müügiks tegevusloa nr 3-3/199 ja 
jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusloa nr 3-3/198. Antud 
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tegevuslubade kehtivusaeg on muudetud tähtajatuks 13.11.2006.a  ETI otsusega nr 
189-TL/EITS  

 Nõukogu 

TSE põhikirja alusel on nõukogu kolmeliikmeline ning see valitakse viieks aastaks.   
Nõukogu planeerib Osaühingu tegevust ja korraldab tema juhtimist ning teostab 
järelevalvet juhatuse tegevuse üle.  
 
Juhatus on kuni 3 liikmeline. Juhul kui juhatuse on kolmeliikmeline, valib nõukogu   
juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. 
Kava koostamise ajal on TSE nõukogu 3 liikmeline ning juhatus 1 liikmeline. 
Sadama ja TSE vahelise suhtlemise sätestab äriseadustik. 
TSE eelarve kinnitatakse Sadama konsolideeritud eelarve osana ning on siduvaks    
juhtimisotsuste vastuvõtmisel. 
Igapäevases majandustegevuses juhindutakse juhtimisotsuste tegemisel Sadamas      
kehtestatud protseduuridest juhul kui TSE ei ole kehtestanud oma protseduure. 

 
3.2  Kava koostamise eest vastutaja on määratud juhatuse 10.aprilli 2006.a korraldusega     
     nr 14. Ning selleks on määratud Müügiosakonna juhataja Natalia Batrak. 

     3.3  TSEd juhib 3 liikmeline nõukogu ja 1 juhatuse liige, kes tegutsevad äriseadustikust    
     tulenevate õiguste ja kohustuste piires. Ettevõtte struktuur on toodud kava lisas nr 1.     
     Tegevusalade juriidiline eristamine ei ole nõutav. Võrguteenuse osutamise eest    
     vastutavat töötajat ei ole määratud. 

     3.4 ElTS § 18 lg 1,2 ja 3 nõuded on täidetud, kuna Sadamaga ühte kontserni ei kuulu teisi      
     elektriettevõtjaid ning juhatuse liige ei ole sellise elektriettevõtja juhatuse liige ega    
     vastuta ei otse ega kaudselt teiste võrguettevõtjate igapäevase majandustegevuse eest. 

     3.5  TSE ei kuulu ühte kontserni teiste elektriettevõtetega. Nõukogu ja juhatuse pädevuse   
     piirid on määratud seaduse ja põhikirjaga. Samuti on sätestatud ka Sadama ja teiste   
     kontserni kuuluvate ettevõtete koordineerimine ja juhtimine. 

     3.6  TSE juhtimine toimub vastavalt õigusaktidele, põhikirjale ja TSE sisemistele  
            normdokumentidele. ASi Tallinna Sadam juhtimissüsteemi, mille osaks on TSE     
            juhtimissüsteem, on integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse   
            juhtimissüsteem, lähtudes rahvusvaheliste standardite  nõuetest. ASi Tallinna  Sadam   
            juhtimissüsteem on alates 2003.aastast tunnistatud vastavaks  
            kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2000  ja keskkonnajuhtimissüsteemi  
            standardi ISO 14001:2004 nõuetele. ASi Tallinna Sadam juhtimissüsteemi vastavust   
            rahvusvaheliste kvaliteedijuhtimissüsteemi ja keskkonnajuhtimissüsteemi  
            standarditele auditeerib kaks korda aastas sertifitseerimisfirma Lloyd`s Register  
            Quality Assurance kontrollauditite käigus. 

3.7 ElTS § 18 lg4 tulenev nõue on täidetud, kuna kontserni ei kuulu teisi 
elektriettevõtjaid peale TSE. Juhatuse liikmele igakuiselt makstavat tasu ei ole 
määratud, kuna juhatuse liikme tööandjaks on Sadam. 
 Tulemustasu maksmine juhatuse liikmele otsustatakse TSE nõukogu poolt pärast    
 majandusaasta kinnitamist eelmise aasta majandustulemuste alusel. 

3.8 ElTS § 18 lg 5 on täidetud kuna võrgu säilitamiseks ja arendamiseks vajalik vara on 
Sadam andnud TSE valdusesse kapitalirendi lepingu alusel. Vara on kantud TSE 
bilanssi. Omand kapitalirendi lepingu alusel TSE valdusesse antud varale tekib 
kapitalirendi lepingu lõppemisel. 

3.9 Informatsiooni liikumine Sadama ja TSE vahel toimub juhatuse kaudu. TSEs 
kasutatav IT-süsteem on Sadamast autonoomne. Sadama töötajatel ligipääs TSE 
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andmetele puudub. Konsolideerimiseks vajalikke raamatupidamise andmeid 
edastatakse Sadamale juhatuse poolt antud volituste piires raamatupidaja poolt. 

3.10 Sadamalt ostetakse juhtimisteenust, ruumide rendi teenust. Teenused, mille 
ostmine peaks toimuma riigihangete seaduse alusel, puuduvad. Teenuseid ostetakse 
turuhinna alusel. Teenustest on võimalik loobuda seaduses ja lepingus sätestatud 
alustel ning teenustest kohest loobumist nende kvaliteedi puudulikkuse tõttu 
võimaldavad teenuse osutamiseks sõlmitud lepingute vastavad sätted. 

3.11 Käidu-, hooldus- ja remonditööde teostamise funktsioon koos selleks vajalike 
töötajatega on lepingu alusel üle antud töövõtjale. Seejuures tegevusloaga lubatud 
tegevuse kvaliteedi eest vastutab TSE, mille koosseisus on vajalik pädev 
elektripersonal, kes teostavad töövõtja poolt osutatava teenuse kvaliteedinõuete 
täitmise järelevalvet. Tarbijate ja teiste elektriettevõtjate võrdne kohtlemine on 
tagatud elektrienergia ja võrguteenuste osutamise hinnakujundusega. TSE 
kooskõlastab elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära, võrgutasud ning 
liitumistasu arvestamise metoodika Konkurentsiametiga. Lepingutes sisalduvad 
konfidentsiaalsuse sätted ning TSE osutab teenust Sadama klientidele(piiratud 
turuosalised) võrdsetel alustel. 

3.12 TSE peakontor paikneb Sadama peakontorist eraldi, TSE peakontor kuulub 
Sadamale, TSE valdab peakontorina kasutatavaid ruume Sadamaga sõlmitud äriruumi 
üürilepingu alusel. 

3.13 TSE logo on kava koostamise ajal väljatöötamisel ning see ei sarnane Sadama 
logoga.  
TSEl on kodulehekülg aadressil www.ets.ee. Sellel avaldatav avalik info puudutab 
TSE tegevuse aluseid ning põhimõtteid, elektrienergia ja võrguteenuste osutamise 
hindu, samuti kontaktandmeid ning muud peamiselt tarbijale vajalikku informatsiooni 
elektriturul toimuvate muudatuste kohta. Sadam avaldab TSE juhatusega 
kooskõlastatult klientidele TSE tegevusega seotud olulist informatsiooni. Sadama 
koduleheküljel on ka avaldatud TSE elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise 
tüüptingimused ning hinnakirja rakendamise kord. 

 
4. KOLMANDA OSAPOOLE JUURDEPÄÄS VÕRGULE JA TEENUSTELE,    
     SÜSTEEMI- JA BILANSIHALDURI KOHUSTUSTE TÄITMINE. 

4.1 TSE ei täida süsteemi- ja bilansihalduri kohustusi, kuna elektrienergia müük ja 
võrguteenuse osutamine toimub suletud turuosale piiritletud teeninduspiirkonnas 
Elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise lepingu alusel. Käesoleval ajal 
kehtivad lepingu tüüptingimused on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooniga 
07.05.2004.a, aga uute hindade kooskõlastamise peale  esitas TSE Konkurentsiameti-
le taotluse uute tüüptingimuste kooskõlastamiseks. 

4.2  Hinnad sisaldavad: 
-     elektrienergia müügitariif; 
 -    elektrienergia edastamistasu; 
-    reaktiivenergia tarbimise ja võrku andmise tasud. 

Tarbijate teenuste osutamisest on võimalik keelduda seaduses ja lepingus sätestatud 
alustel. 
Mittediskrimineeriv juurdepääs on tagatud kõikidele soovijatele. Negatiivne pretsedent 
puudub. 

4.3 Edastamise võimsuse jagamise vajadus puudub, kuna puudub edastamise defitsiidi 
tekkimise võimalus. Vajadusel on võimalik välja ehitada lisavõimsused ning osta 
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lisavõimsust tarnivalt elektrivõrguettevõtjalt. Iga vastavat võimalikku juhtumit 
käsitletakse eraldi. 

4.4 TSE liitumistasu ning tarbimis-või tootmistingimuste muutmise tasu arvutatakse igale 
liitumisele ETI poolt 10.07.2007.a  Otsusega nr 140-009/07 LT  kooskõlastatud 
metoodika alusel.      

       
Tegevuspiirkonnas liitumisest keeldumiseks ei ole põhjust ning Sadam vahendab 
teenuse osutamist TSE poolt oma klientidele garanteerides oma kliendile, milline asub 
TSE teeninduspiirkonnas, elektrienergia edastamise kliendile vajalikus mahus.              
Vajadusel võimalik välja ehitada lisavõimsused ning osta lisavõimsust tarnivalt 
elektrivõrguettevõtjalt. Liitumise (uue või võimsuse suurendamiseks) väljaehitamise 
aluseks on kliendi vajadus. Sadama, kliendi ja TSE kokkuleppel ehitatakse uus 
liitumine liitumistasu põhimõttel, mille edasine teenindamine toimub TSE poolt 
selleks eraldi TSE ja kliendi vahel sõlmitava lepingu alusel. 
 
 
 
 
 

Kuuno Külasalu 
Juhatuse liige 
 
 
 
Lisa: OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk struktuur 
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