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Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. 2014. a riikliku keskkonnaseire programmi eelarve;
2. Seiretööde tegemise transpordikulude ülempiiri kehtestamisest vastavalt VV määrusele nr 164,
14.07.2006 ja RaM määrusele13.01.2011 nr 2 ja Tulumaksuseadusele.
3. Muud küsimused
1. Seirenõukogu (edaspidi SN) otsustas:
1) kinnitada riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammide 2014. a eelarve kogusummas
3 133 016 EUR;
2) kinnitada allprogrammide eelarvejaotus 2014. a vastavalt protokolli lisale 1;
Välisõhu (atmosfääriõhu) allprogramm:
3) mitte suurendada Tahkuse õhu kvaliteedi uuringute eelarvet liiga hilise taotluse tõttu, jättes
eelarve eelmise aasta tasemele ehk 2500 euri. Kui tekib võimalus mõne projekti odavnemisel,
tullakse selle juurde tagasi.
4) Eraldada vastavalt põhjendatud taotlusele välisõhu (atmosfääriõhu) allprogrammi POSide ja
PM2.5 analüüside rahastamiseks täiendavalt 51 700 euri EMEP strateegia ja direktiivi 2008/50
nõuete täitmiseks;
Põhjavee allprogramm:
5) Nitraaditundliku ala põhjaveeseire eelarvet suurendada vastavalt põhjendatud taotlusele 14 000
euri võrra, eeluuringu põhjal lisada 14 punkti PV kogumite analüüsiks väljaspool NTA piire, et
määrata puhverala ulatus ning täiendava näitajana lisada üldfosfori määramine väetiste leviku
määramiseks erinevate PV kihtide vahel.
6) SN otsustas eraldada põhjaveekogumite seire täiendavaks rahastamiseks 44000 euri ohtlike ainete
määramiseks. SN tegi ettepaneku moodustada asjatundjatest töörühm põhjavee seireprogrammi

uuendamiseks. Eelkõige tuleb seirejaamade lisamisel arvestada juba seires olevaid ettevõtete,
Terviseameti või KOVide seirejaamu ja kõrvaldada programmist dubleerivad jaamad ning vaadata üle
seiresagedus. Seirenõukogu tegi KAURile ülesandeks koostöös VO ja APOga üle vaadata esialgne
täiendav eelarve vajadus ja koostada uus põhjendatud taotlus seletuskirjaga vastavalt eelarve
võimalustele. SN hinnangul peaks Ba ja F määramine joogivees jääma Terviseametile. Kuna tegemist
on mõnes piirkonnas loodusliku seisundiga, siis ei pea seal pidevalt seirama. Põhjavee jälgimine peab
toimuma erinevate ettevõtete, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste koostöös.
7) SN, arvestades põhjavee tähtsust, tegi ettepaneku kaaluda põhjavee seire täiendavat rahastamist
veel pärast programmi uuendamist.
Siseveekogude allprogramm:
8)SN võttis teadmiseks, et Suurjärvede randade seire vastutav täitja alates aastast 2014 on Jaanus
Terasmaa (jaanus.terasmaa@tlu.ee);
9)SN otsustas jätta siseveekogude seire eelarve üldmahus eelmise aasta tasemele. SN soovitas
kasutada ka Natura alade seire raames saadud järvede andmeid, mis peaks andma tõhusat sisendit
järvede seire andmestikku ja mitte suurendada järvede seire eelarvet 2014. a.
10)Ohtlike ainete seireprogrammi vahendid suunata sel aastal suures osas PLC nõuete täitmiseks ja
viia jõgede seire eelarve tasakaalu. Jätkata veel sel aastal Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse
mõju uuringut ja edaspidi viia ettevõtja loapõhisese seiresse.
Mereseire allprogramm:
11) SN otsustas jätta mereseire eelarve eelmise aasta tasemele ja suunata ülevaateseirest vabaks
jäävad vahendid võõrliikide ning kompleksseiresse.
Kompleksseire:
12) SN toetas Kompleksseire Saarejärvel eelarve suurenemist 8400 euro võrra seoses
analüüsihindade tõusuga ja püsikliendi hinnasoodustuse vähenemisega 20%;
Mullaseire:
13) SN toetas mullaseire eelarve suurenemist 1 800 euro võrra seoses ühe seireala lisandumisega
aastal 2014.
Kliimaseire:
14) Keskkonnaseire eelarvesse lisandub 2014. aastal 30 000 euri aruandluse täitmiseks. SN tegi
KAURile ülesandeks koostöös kliima- ja kiirguse osakonna, metsaosakonna ja APOga koostada
kliimaseire programm, mis käsitleks ka teisi valdkondi aineringe selgitamiseks peale metsa ja mulla.
Kliimaseire eelarveks on kavandatud aastas 173 100 euri.
Elurikkuse seire:
15) Ülevaate elurikkuse seire hanke ettevalmistamisest ja korraldamisest andis U.Timm. Seoses
suurte organisatsiooniliste muudatustega elurikkuse seire korralduses, ja et kulusid optimeerida,

ostetakse sel aastal osa andmeid sisse, osa programme uuendatakse koheselt, nt vastavalt NATURA
alade seirevajadustele, osadel programmidel muudetakse metoodikaid jne. Samuti on kavas
rahastada projekte, mis vahepeal rahapuudusel on seirest kõrvale jäänud. Liikide ja koosluste seires
on kasutuses rotatsiooniprintsiip. Ülejäänud tegevuste tegemiseks tehakse riigihange. Riigihanke
käigus võidakse seiretegevusi vastavalt vajadusele prioriseerida, eelkõige programmi mahu ja
uuendamise osas. SN otsustas toetada elurikkuse eelarve suurenemist 320 000 euro võrra.
16) SN võttis teadmiseks, et üksikute allprogrammide seiretööde osas eelarved veel täpsustuvad.
2. SN tegi ettepaneku kehtestada uus ülemine piir seiretööde transpordikulude jaoks 0,30 eurot:
vastavalt RaM määrusele 13.01.2011 nr „Erisoodustuse hinna määramise kord“ § 1 lg 3 ja
Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2 ja VV määruse nr 164, 14.07.2006 „Teenistus-, töö- või
ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise
maksmise kord“ § 5.
SN juhtis tähelepanu, et tellitavate seiretööde üldkulu piirmäärad vastavalt SN protokollile
29.10.2010, nr 8-4.2/3, on järgmised: kuni 15000 – 10%; 15001 kuni 65000 – 8%; 65001 kuni 130000
– 6%; üle 130000 – 5%.
3. Muud küsimused
1) Käsitleti andmete kättesaadavuse küsimust. Kõikides seirevaldkondades tehakse ka
projektipõhiseid uuringuid, mille andmestik on ülioluline seireprogrammi jaoks täiendava info
saamiseks ja tegevuste kavandamiseks. Praegu ei ole see andmestik kõigile kättesaadav ja head
lahendust pole leitud, kus peaks projektide tulemused olema kättesaadavad. Teave annaks
võimaluse seirekulusid optimeerida. SN käsitleb teemat ka edaspidi.
2) SN tõstatas küsimuse koosseisu uuendamiseks ja täiendavate liikmete kaasamiseks, et tagada
võimekus erinevate seirevaldkondade käsitlemisel. KKM APO tegeleb sellega.
3) Järgmine SN koosolek toimub aprillis ja käsitleb peamiselt seirekorraldust.
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