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Päevakord:
1. OÜ Ringtale poolt koostatud „AS Võru Vesi poolt Võru linnas kasutatavate põhjaveevarude
ümberhindamine“ aruande arutelu.
Töö eesmärgiks oli ümber hinnata AS-le Võru Vesi kuuluvate veehaarete põhjaveevaru seoses Võru
põhjaveemaardla põhjaveevaru arvutusliku aja lõppemisega 2015. aastal. AS-ile Võru Vesi kuulub
Võru linnas 9 puurkaevu, millest 5 puurkaevu moodustavad Allika, Kirsi-Veski ja Võrusoo
veehaarded, ülejäänud 4 puurkaevu on reservis. Puurkaevud avavad Kesk-Devoni põhjaveekompleksi.
Töö tulemusena tehakse ettepanek kinnitada AS Võru Vesi põhjavee tarbevaru kategooriana T 1 mahus
3900 m3/d.
Aruanne oli PVK liikmetele saadetud juba varasemaks tutvumiseks ja märkuste tegemiseks.
Põhjaveekomisjoni liikmete poolt saadetud märkuste ja küsimuste alusel koostati küsimuste ning
soovituste tabel, mis oli arutluste aluseks koosolekul. Lõppotsusena otsustati märkuste tabel saata töö
tegijale paranduste tegemiseks. Pärast paranduste sisseviimist saadab uuringuaruande koostaja PVK-le
töö parandatud versiooni.
Lisaks tabelis olnud küsimustele, tekkis arutelu järgnevates punktides:
1. Mida teha Valio Eesti AS Võru Juustutööstus põhjaveevarudega? AS-l Valio Eesti AS Võru
Juustutööstus on hetkel kehtiv tähtajatu keskkonnakompleksluba, kuid veevarude arvestusaeg on
samuti lõppenud. Samas ei ole nad avaldanud soovi põhjaveevarude kasutusaja pikendamiseks.
2. Tulevikus oleks otstarbekas põhjaveevarude hindamine ja ümberhindamine olema korraldada
selliselt, et kõik üle 500 m3/d põhjavett võtvad tarbijad arvutaks veevarusid põhjaveemaardla piires
koos.
PVK otsustas kinnitada veevarud AS Võru Vesi veehaaretele ajavahemikuks 2016–2042. a.
järgmiselt:

Kuna veevarude ümberhindamise mudelarvutustes oli kasutatud Võru piirkonna kõiki suuremaid
tarbijaid, (summaarne Võru linna tarbimine 5685 m3/d), siis otsustas PVK lisaks AS Võru Vesi
veehaaretele, teha ettepaneku kinnitada 1785 m3/d P kategooriana põhjaveevaru Võru linnale üldiseks
kasutuseks. Kinnitatavasse P kategooria varusse jääb ka Valio Eesti AS Võru Juustutööstus
põhjaveevaru.
Muud küsimused:
Eelnevast päevakorrapunktist lähtuvalt tekkis PVK-s arutelu selle üle, kes peaks põhjaveevarude
haldamist koordineerima. Hetkel on tekkinud olukord, kus põhjaveevarude uuringud ei ole ühegi
ametkonna poolt koordineeritud. Seetõttu, on PVK-l soovitus tulevikuks:
1. Põhjaveevarude arvutus peab toimuma põhjaveemaardlate põhiselt. Kõigi suuremate veehaarete
veevarud peaks ühes maardlas koos arvutatama.
2. KKM süsteemis peab mõnele ametkonnale üheselt olema määratud põhjaveevarude majandamine
ning veevarude uuringute koordineerimine. Selle alla käib ka KOV-de teavitamine veevarude
arvestusaja lõppemisest.
3. Riik peab tagama põhjaveevarude uuringuaruannete aruannete säilimise ning avaliku
kättesaadavuse, kuna neid andmeid on vaja ka tulevikus arvestada.
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