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Põhjaveekomisjoni põhimäärus
Käskkiri kehtestatakse veeseaduse § 207 lõike 3 alusel.
1.

Komisjoni koosseis

1.1. Komisjoni koosseisu kuulub seitse liiget.
1.2. Komisjoni koosseisu kehtestab keskkonnaminister käskkirjaga ja määrab nende hulgast
komisjoni esimehe ja aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul.
2.

Komisjoni asjaajamise korraldamine
Komisjoni asjaajamist korraldab Keskkonnaministeerium.

3.

Materjalide esitamine komisjonile

3.1. Komisjon võtab arutlusele küsimused, mille materjalid on esitatud komisjonile vähemalt
10 tööpäeva enne komisjoni koosolekut.
3.2. Kui põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamise ning uuringute vajaduse ja
suundade määramisega seotud küsimused on esitatud vähem kui 10 tööpäeva enne istungit,
võib võtta küsimuse arutusele komisjoni esimehe nõusolekul.
4.

Komisjoni istungid

4.1. Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.
4.2. Komisjoni esimees teavitab istungi toimumisest kõiki komisjoni liikmeid ette vähemalt
10 tööpäeva enne komisjoni istungit.
4.3. Komisjoni istungist võib osa võtma kutsuda isikuid, keda arutletav küsimus puudutab.
4.4. Komisjoni esimehe nõusolekul võib korraldada komisjonile esitatud materjalide arutamiseks
elektroonilise arutelu.
5.

Komisjoni otsustusvõime ja otsuste tegemine

5.1. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa komisjoni esimees või
aseesimees ja vähemalt pool komisjoni liikmetest.
5.2. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on
otsustav komisjoni esimehe või tema puudumisel aseesimehe hääl.
5.3. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse see
eriarvamusel olija taotlusel protokolli.

5.4. Komisjoni aseesimees vormistab istungi protokolli. Protokollis antakse iga arutelul olnud
küsimuse kohta otsus, ülevaade arutusel olnud küsimustest ja tehtavate otsuste põhjendus.
5.5. Protokollile kirjutavad alla protokolli koostaja ja komisjoni esimees.
5.6. Komisjon esitab oma otsused kirjalikult hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast istungi
toimumist.
6.

Ekspertide kaasamine
Komisjonil on õigus kaasata konkreetsete põhjavee- või ökoloogiaalaste probleemide
lahendamiseks ja uuringutulemuste läbivaatamiseks ekspertidena vastava eriala spetsialiste.

7.

Komisjoni liikmete tasustamine
Komisjoni liikmeid tasustatakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi eelarverealt.
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