JÄTKUVALT TEGUTSEVAD

Nr

Äriühing

Riigi
osalus
(31.01.2
021)

Kokku, arv

28

Justiitsministeerium

1

1

AS Eesti Vanglatööstus

Keskkonnaministeerium

100%

Eesmärk

Tegevusala

avalik huvi

Vangistusseaduse § 38 tulenevalt vangide tööhõive
tagamine.

2

2

OÜ Eesti
Keskkonnauuringute
Keskus

100%

avalik huvi

Keskkonnauuringute läbiviimine.

3

AS Ökosil

35%

avalik huvi

Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete kogumine ja
jäätmehoidlate töö korraldamine.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

18

4

AS A.L.A.R.A.

100%

avalik huvi

Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku (Saku)
radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja radioaktiivsete
jäätmete vastuvõtmine käitlemiseks teistelt asutustelt ja
ettevõtetelt.

5

AS Eesti Liinirongid

100%

avalik huvi

Raudteetranspordi korraldamine, sealhulgas reisijatevedu,
kaubavedu ja sellega kaasnevate teenuste osutamine.

6

AS Eesti Loots

100%

avalik huvi

Kohustusliku lootsimise piirkondades lootsiteenuse
osutamine.

7

AS Eesti Post

100%

tulu
teenimine

Riigisiseste ja rahvusvaheliste postiteenuste osutamine ning
üle- Eestilise postivõrgu funktsioneerimise ja arengu
kindlustamine.

100%

avalik huvi

Raudtee infrastruktuuri majandamine. Strateegiliselt oluline
taristuettevõte, mis aitab kaasa elutähtsa teenuse
tagamisele ja omab seeläbi ka riigikaitseliselt olulist
funktsiooni.
Kauba raudteevedu. Omamise strateegiline eesmärk on
efektiivse ja kaubaomanikest sõltumatu raudtee-veoettevõtja
olemasolu turul, kes lisaks kasumi teenimisele omab turgu
tasakaalustavat ja julgeolekut tagavat funktsiooni.

8

AS Eesti Raudtee

9

AS Operail

100%

tulu
teenimine

10

AS Metrosert

100%

avalik huvi

Riigi mõõteetalonid, mõõtevahendite taatlemine ja
kalibreerimine, väärismetalltoodete märgistamine ja
vääriskivide ekspertiis.

11

AS Saarte Liinid

100%

avalik huvi

Avalikust huvist lähtuva teenuse osutamine ning tulu
teenimine, regionaalse infrastruktuuri haldamine.

12

AS Tallinna Lennujaam

100%

avalik huvi

Lennuväljade (sh. regionaallennujaamade) ja lennujaama
reisiterminalide töö korraldamine.

13

AS Tallinna Sadam

67%

tulu
teenimine

Sadamate tööga seotud tegevused. Strateegiliselt oluline
infrastruktuuri ettevõte, millel on oluline roll Eesti transpordija transiidiklastris.

14

AS Teede Tehnokeskus

100%

avalik huvi

Ehitusalane ja transpordiga seotud teadus- ja
arendustegevus ning teenuste osutamine.

15

AS Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur

100%

avalik huvi

Riigi 90 päeva vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine.

16

Elering AS

100%

avalik huvi

Tarbijatele nõuetekohase energiavarustuskindluse tagamine.

17

Lennuliiklusteeninduse AS

100%

avalik huvi

Tallinna lennuinfopiirkonna teenindamine,
aeronavigatsiooniteenuse osutamine. Strateegiliselt oluline
äriühing, kes aitab kaasa avalikust huvist lähtuva teenuse
tagamisele.

18

OÜ Rail Baltic Estonia

100%

avalik huvi

Osaluse omandamine ja valdamine kolme Balti riigi
ühisettevõttes RB Rail AS, mille ülesandeks on raudtee
rajamine Tallinnast Leedu-Poola piirini.

19

AS Kredex
Krediidikindlustus

66,7%

avalik huvi

Kindlustustegevus krediidikindlustuse ja selle alaliikides
aktsiaseltsile väljastatud tegevuslubade alusel.

20

AS Nordic Aviation Group

100%

tulu
teenimine

Lennunduskontserni moodustamine ja kontserni sees
ettevõtjate juhtimisstruktuuri nüüdisaegsetele
lennunduspõhimõtetele vastavaks kujundamine.

21

OÜ Transpordi Varahaldus

100%

tulu
teenimine

Investeerimisettevõtja, kes finantseerib ja haldab
investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris
(sealhulgas varade omandamine ja rentimine).

Maaeluministeerium

2

22

AS Vireen

100%

avalik huvi

Teenuste pakkumine põllumajandustootjatele ja teistele
toidukäitlejatele loomsetest kõrvalsaadusteks
vabanemiseks.

23

Eesti
Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli AS

93%

avalik huvi

Põllumajandusloomade jõudluskontrolli läbi-viimine, nende
geneetilise väärtuse hindamine, piimakvaliteedi sõltumatu
kontrollimine, samuti kõrvamärkide väljastamine.

Rahandusministeerium

4

24

Eesti Energia AS

100%

avalik huvi +
Elektrienergia, soojusenergia, võrguteenuse ning energiaga
tulu
seotud lisateenuste müük Läänemere piirkonnas.
teenimine

25

Riigi Kinnisvara AS

100%

avalik huvi +
Riigile kui ainuaktsionärile kinnisvarateenuste osutamine ja
tulu
riigi nõustamine kinnisvaraga seotud küsimustes.
teenimine

26

AS Eesti Loto

100%

avalik huvi +
Hasartmängude korraldamine ning sellega seonduvad
tulu
tegevused.
teenimine

27

AS Levira

51%

avalik huvi +
Ringhäälinguprogrammide koostamiseks vajalike teenuste
tulu
osutamine ja programmide edastamine.
teenimine

Sotsiaalministeerium
28

AS Hoolekandeteenused

1
100%

avalik huvi

Erinevate hoolekande-, tervishoiu ja muude teenuste
osutamine sh vajalike allhangete tegemine, mis on seotud
hoolekandelise tegevusega.

