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Päevakord:
1. AS Maves koostatud põhjaveevaru hindamise juhendi läbivaatamine.
2. Turbaliidu pakutud muudatuse ettepanek veeseaduse eelnõusse.
1. AS Maves koostatud põhjaveevaru hindamise juhendi läbivaatamine.
Arutelu:
PVK liikmetele oli põhjavee juhend enne istungit saadetud tutvumiseks ja märkuste tegemiseks.
Kommentaarid ja märkused olid saadetud AS-le Maves. Istungil Indrek Tamm tutvustas tehtud
juhendit ja kommenteeris komisjoni liikmete tehtud märkusi.
Põhjaveekomisjoni peamine soovitus oli teha tekst loetavamaks ja arusaadavamaks. Vajalik oleks
peatükkide ühesugune struktuur ja viidata korrektselt mujalt kirjandusest võetud andmetele, infole
ning valemitele. Metoodilise juhendi kaudu peaks lugejad hiljem saama ettekujutuse põhjaveevaru
uuringute struktuurist, nõuetest ning arvutusmeetoditest.
Toimus arutelu, millise täpsusega peaks toimuma põhjaveevarude arvutamine. Näiteks juhul kui
põhjaveevarud on kinnitatud, kuid veevõtt on olnud vaid osaline. Kui veevõtt on näiteks 1/3 kinnitatud
põhjaveevarudest, varude seisund pole muutunud ning on olemas pidevad seireandmed selle
tõestamiseks, siis võiks varude ümberhindamisel arvutused toimuda lihtsustatud viisil. Kindlasti peaks
põhjaveevarude aruandes olema kirjeldatud seiresoovitused, mis kindlustaks tulevikus põhjaveevarude
arvutuste ja hüdrogeoloogilise modelleerimise võimalikkuse.
Otsus:
Põhjaveekomisjon otsustas, et AS Maves peab täiendama aruannet vastavalt komisjoni poolt koostatud
märkuse tabelile ning saatma aruande uuesti ülelugemisele. Peale täienduste ja paranduste tegemist
võib põhjaveevaru hindamise juhendi komisjoni poolt kooskõlastada.
2. Turbaliidu pakutud muudatuse ettepanek uude Veeseadusesse.
Turbaliit saatis Keskkonnaministeeriumile ettepaneku muuta veeseaduse eelnõus hüdrogeoloogiliste
tööde tegevusloa kvalifikatsiooni tingimusi:
„Teeme ettepaneku eelnõu § 218 lg 1 punktis 2 sätestada, et tööpaus ei tohi olla pikem kui 5 aastat,
mis on kooskõlas üldise kutse taastõendamise praktikaga Eestis. Erialast pädevust omav inimene ei
kaota kutsekvalifikatsiooni nii lühikese ajaga.“
Kehtiva veeseaduse §12-4 lõike 1 punkt 2 sätestab:
§ 12-4. Hüdrogeoloogiliste tööde tegija tegevusloa kontrolliese
(1) Käesoleva seaduse §-s 123 nimetatud hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba (edaspidi tegevusluba)
antakse ettevõtjale, kui tema heaks tegutseb lepingu alusel füüsiline isik:
1) kellel on vähemalt kaheaastane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise kogemus tööde alal, milleks luba
taotletakse;
2) kelle viimasest praktilisest töökogemusest pole möödunud rohkem kui kaks kalendriaastat;

Arutelu: Arutelu käigus nõustusid PVK liikmed Turbaliidu seisukohaga, et viieaastase tööpausi ajal
ei mineta geoloogiaalase kõrgharidusega töötajad ja puurijad oma erialalisi teadmisi ning oskusi.
Otsus:
Põhjaveekomisjon on nõus Turbaliidu esitatud ettepanekuga. Hüdrogeoloogilisi töid
(hüdrogeoloogiline kaardistamine ja hüdrogeoloogilised uuringud) tegevate inimeste kõrgkoolis
omandatud geoloogiaalased teadmised ja puurijate puurimisalased kogemused ei kao viie aastaga.
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