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1. Seirekorralduse analüüsi tutvustamine
Keskkonnaministeeriumi tellimusel analüüsis Ernst & Young Baltic (EYB) keskkonnaseire
korraldust, võrdles seda välisriikide praktikaga ning tegi ettepanekud keskkonnaseire korralduse
arendamiseks. Töö tegijad Veeli Oeselg ja Märt Masso andsid ülevaate analüüsi tulemustest,
esilekerkinud probleemidest ning esitasid omapoolsed ettepanekud (vt protokolli lisa 1),
kokkuvõtvalt:
• uuendada ja ühtlustada keskkonnaseiret puudutav seadusandlus;
• konkretiseerida erinevate seiretasandite ülesanded ja eesmärgid, sh info seostamine
erinevate valdkondade ja tasandite vahel;
• määratleda protsessid nii seire planeerimisel kui seireprogrammi või allprogrammide
uuendamisel (sh metoodikate kinnitamisel);
• seire jätkusuutliku rahastamise tagamine ja rahastamise optimeerimine (nt uuringud vs
pidevseire, kaaluda seire täitjate kulude detailset kaardistamist);
• töötada välja ja/või ühtlustada seirenõuded keskkonnalubade väljaandmisel, lihtsustada
seireandmete esitamist ja tagada nende laekumine keskkonnaregistrisse.
Seirekorralduse analüüsi täistekst on kättesaadav riikliku keskkonnaseire programmi veebilehel
(http://seire.keskkonnainfo.ee/seireveeb/aruanded/13122_2011-01-27__Keskkonnaseire_korralduse_ja_maksumuse_analuus_lopparuanne.pdf).
Seirenõukogu märkis oma arutelu käigus:
• Eesti on suutnud keskkonnaseiret säilitada ka majanduslikult väga rasketel aegadel, mis on
taganud andmeridade jätkumise; Euroopa Keskkonnaagentuurilt oleme oma seireandmete
esitamisele saanud väga hea hinnangu;
• seirenõukogu roll on aastate jooksul olnud erineva kaaluga, selle suurendamisel võib
probleemiks osutuda ajafaktor (seirenõukogu liikmed on hõivatud oma põhitööga,
protsessid pidurduvad jmt), samas sisulist väärtuse kasvu ei pruugi kaasneda;
• allprogrammide täitmist on muudetud ja suunatud rahastamise kaudu, arvestades
õigusaktidest lisandunud uusi seirenõudeid, kuid programmi ja allprogrammide

•
•

uuendamise korda tuleks täpsustada, sh kuidas tagada uute seirekohustuste täitmise
finantseerimine;
lisaks seirekorraldusele on väga oluline keskenduda seiremetoodikatele, kuna need on
aluseks seire tegemisele ja erinevate tasandite seireandmete võrreldavusele;
kohalike omavalitsuste tasandil on vajadus nii pidevseire kui uuringute järele, kuid
ebaühtlane ja ebapiisav rahastamine raskendab seiretegevuste pikaajalist planeerimist.
Kuigi infovahetus riigi tasandi ja KOV-de vahel on paranenud, puudub KOV-des ülevaade
nt ettevõtjate seiretulemustest (KOV pole loastaja). Seirenõukogu arutab erinevate
seiretasandite info seostamisvõimalusi, sh loastamisküsimusi järgnevatel koosolekutel.

Katri Känkinen informeeris seirenõukogu, et EYB seirekorralduse analüüsi põhjal vaadatakse üle
seirekorraldus KKMi valitsemisalas (töökorraldus, valdkondlik juhtimine jmt). Töö valmimise
tähtaeg on juunis 2012.a, misjärel tutvustatakse tulemusi ja ettepanekuid ka seirenõukogule.
2. 2011.a seiretulemuste kinnitamine
KTK koostas seirearuannete põhjal 2011.a seiretulemuste kokkuvõtted (vt protokolli lisad 2 ja 3).
Eesti keskkonnaseisund on stabiilne, samas jätkusid varasematel aastatel täheldatud tendentsid.
Kokkuvõtetes on toodud ka seirajate esitatud ettepanekud.
Seiretulemuste arutelul ja ettepanekute puhul märkisid seirenõukogu liikmed, et mõned
piiriveekogude temaatikat puudutavad soovitused kuuluvad pigem piiriveekogude Eesti-Vene
ühiskomisjoni töörühmade tegevusvaldkonda; elustiku seire ettepanekute osas paluti kommentaari
elustikuseire koordinaatorilt Agu Leivitsalt (Keskkonnaamet), kes nõustus seirajate
ettepanekutega; laekunud kommentaarid on lisatud seiretulemuste ülevaatesse (lisa 2).
Seirenõukogu otsustas:
1. vastavalt keskkonnaseire seaduse §6 lg 31 p 4 kinnitada 2011.a keskkonnaseire aruanded
ning KTK seirebürool edastada andmed keskkonnaregistrisse.
2. Tulenevalt Riigikontrolli auditist „Peipsi järve seisundi parandamise meetmete
tulemuslikkus“
(vt
http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/
2233/language/et-EE/Default.aspx), seirajate ettepanekutest ning seirenõukogu varasemast
(08.12.2009) otsusest, arutada piiriveekogude seiretemaatikat järgmisel seirenõukogu
koosolekul.
3. Kuna põhjavee seireandmed viitavad ohtlike ainete esinemisele nii Kirde-Eesti kui
Meltsiveski põhjaveekogumites, käsitletakse põhjaveeprobleeme (sh seirevajadusi) mõnel
järgmisel seirenõukogu istungil, kaasates ka põhjaveekomisjoni liikmed.
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LISAD: 1. EYB esitlus „Seirekorralduse analüüs“;
2. 2011. aasta riikliku keskkonnaseire programmi tulemuste ülevaade;
3. 2011.a seiretulemuste lühikokkuvõte

