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Koosoleku avamine
Seirekomisjoni esimees Rita Annus avas koosoleku, tervitas seirekomisjoni koosolekul osalejaid
ning palus seirekornisjoni liikrnetel end tutr,ustada.
Rita Annus tutvustas seirekomisj oni koosoleku päevakorda:
i. Prioriteetsęte suundade hetkeolukorra tutvustus
2. Kohvipaus
3. Prioriteetsete suundade hetkeolukorra tutvustus
4. Elukeskkonna arendamise rakenduskava (EARK) teavitustegevuste tutvustus
5. EARK seirearuande kinnitamine
6. Struktuurivahendite valikukriteeriurnide hindamine

Otsustatį: Päevakord kinnitada.

Alain Roggeri soovis rõhutada kolme asjaolu:
1. Seirekomisjoni ei tohiks käsitleda rutiinse kohtumisena, sest tegemist on
rakenduskava j uhtirnisinstrumendi ga.

2. Seirekornisjoni protseduurireeglitest kinnipidamises on

3'

vajakajäämisi,
seirekomisjoni protokollides ei kajastu koosolekul kõlanud ęrinevad arvamused.
Käimas on ettevalmistused järgrniseks programmperioodiks (2014+)' selleks tuleb
mõelda juba uutele strateegilistele eesmärkidele, et saavutada seda, mida vaja.

Rita Annus pidas samuti oluliseks, et seirekomisjon ei oleks pelgalt kohustus ning seetõttu palus
ettekandjatel anda ülevaade vaid olulistest edasiminekutest, et jääks aega ka aruteluks. Margit
Auväärt vastas seirekomisjoni protseduurireeglitest kinnipidamise osas tehtud märkusele, et seirekomisjoni protokollid on tehtud vastavalt seirekomisjoni töökor'rale, milles on sätestatud, ęt
protokollis kajastatakse seirekomisjoni otsused ja sõnavõtjade seisukohad, kui rrad seda soovivad.
Siiani sõnavõtjad oma seisukohti protokollida ei ole palunud. Siiski püütakse edaspidi protokollides
erinevaid seisukohti enafil kajastada, et kõik seirekomisjoni liikrned jääks protokolliga rahule.

1.

Prioriteetsete suundade 1,2 ja 3 hetkeolukorra tutvustus

Andrus Pirso tutvustas prioriteetsete suundade "Veenrajanduse ja jäätmekäitluse in{iastruktuuri

arendanrine", "SääStVa keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteernide arendamine" ning
,,Energiamajanduse arendamine" Keskkonnaministeeriumi poolt rakendatavate meetmete hetkeolukorda. Tairi Haabu tutvustas prioriteetse suunas 2 Siserninisteeriumi rakendatava meetme
,,Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine" hetkęolukorda. Mirja Adler tutvustas
prioriteetse suuna "Energiamajanduse arendamine" Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
poolt rakendatava alasuuna,,Energiasäästu arendamine elamumajanduses" hetkeolukorda.

Alain Roggeri meenutas eelmisel seirekomisjonil esitatud põhimõtet, et EARK indikaatoreid ei
peaks muutma, sest indikaatorite kontroll_ ja sihttasemed on info eesmärkide algse plaani kohta, ka
juhul, kui neid eesmärke ei saavutata või ületatakse'
Alain Roggeri tegi ka ettepaneku saata seirekomisjonile elektrooniliselt info veemajanduse
projektide hetkeseisust. Priidu Ristkok täiendas, et info võiks saata ka ERF suuņrojektidest ning
Alar Kalamees pani ette saata info ka veemajandusega seotud direktiivide täitmisest ning
tähtaegadest.
otsustati: Rakendusasutustel ja rakendusüksustel esitada kord kvartalis juhtministeeriumi
vahenduseļ seirekomisjonile elektrooniliselt ülevaade rahastatud veeprojektide ja ERF
suurprojektide elluviimise seisust ning veemajandusega seotud direktiivide täitmise seisust.

2.

Prįoriteetse suuna 4 hetkeolukorra tutvustus
Priidu Ristkok tutvustas prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik

ja

tasakaalustatud areng"

hetkęolukorda.
Juhan Telgmaa rnärkis, et vastavalt ettekandes esitatule saab 2015. a linnaliste piirkondade toetusest
kasu vaid 5000 inimest, kuid see ei kajasta tegelikku olukorda, kasusaajaid on tegelikkuses
tunduvalt rohkem. Priidu Ristkoki sõnul kasutatakse projektidest kasusaanud inimeste arvu
saavutustaseme mõõtmisel eraldi selleks väŲ atöötatud metoodikat.

Otsustati: Priidu Ristkok saadab Juhan Telgmaale metoodika kirjelduse, mille alusel
kõnealuse indikaatori saavutustasemeid mõõdetakse ning Juhan Telgmaa teeb, kui peab
vaj alikuks, ettepaneku kuidas seda metoodikat täiendada/parandada.

Alar Kalamees tegi tähelepaneku, et seireatuandes on peatükis ,,8.3 Suuņrojektide rakendamine

aruandlusperioodi lõpu seisuga" Eesti Rahva Muuseumi suuņrojekti kirjeldavas oSaS vaja asendada
lause osa ,,EK kiidab projekti heaks hiljemalt 5-6 kuud pärast projekti esitamist" sõnadega "EK
annab suuņrojektile hinnangu kolme kuu jooksul."

Otsustati: Seirearuannet vastavalt muuta.

3. Prioriteetse suuna 5 hetkeolukorra tutvustus
Andrei Katsuba tutvustas prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" hetkeolukorda.
4. Prioriteetse suuna 6 hetkeolukorra tutvustus
Riho Rahuoja tutvustas prioriteetse suuna "Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine"
hetkeolukorda.

5.

Prioriteetsete suundade 7 ja 8 hetkeolukorra tutvustus
Piret Eehnets tutvustas prioriteetsete suundade "Horisontaalne tehniline abi" ja "Tehniline abi"
hetkeolukorda.

6. Ulevaade prioriteetse suuna L suurprojektidest
Hannes Aarma andis vastavalt Alar Kalamehe ettepanekule täiendava päevakorrapunktina ülevaate
prioriteetse suuna,,Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine" suuņrojektidest.
7.

EARKteavitustegevustetutvustus

8.

EARK

Liina Laastik tutvustas EARK 2009.a teavitustegevusi ja 2010. a. plaane.
2009.a seirearuande kinnitamine
EARK 2009. aasta seirearuande koostas juhtministeerium (Keskkonnaministeerium) rakendusasutustelt saadud prioriteetsete suundade seirearuannete alusel. Seirearuandele esitasid täiendavaid
kommentaare Euroopa Komisjon ning Rahandusministeerium, mis seirearuande lõppversioonis on
võimalusel arvesse võetud.

Juhan Telgmaa tegi ettepaneku, et Andrus Pirso ettekandes väljatoodud lahendused võiks lisada
seirearuandesse. Margit Auväärt vastas, et need lahendused on juba seirearųandes kajastatud.

Rita Annus tegi ettepaneku muuta peatükk 10 pealkirja sisule vastavamaks
,,Seirekomisjoni ettepanekud rakendamiseks".

-

uus pealkiri

Priidu Ristkok tegi ettepaneku muuta peatükk l0 neljandat punkti ning lisada täpsustus: ,juhul kui
Vabariigi Valitsus minimaalsed väljamaksete tasemed kehtestab". Uus sõnastus ,, .... b) tekib
reaalne oht väŲamaksetele kehtiva rn n-|2 reegli alusel Vabariigi Valitsuse poolt ministeeriumidele
kehtestatud minimaalsete väljamaksete tasemete mittetäitmiseks, juhul kui Vabariigi Valitsus need
tasemed kehtestab."

Otsustati: 2009.a

9.

Marek

EARK seirearuanne

tehtud muudatustega heaks kiita.

Struktuurivahendįtevalikukrįteeriumidehindamine
Tiits Praxisest andis hindamist läbiviiva konsortsiumi esindajana ülevaate

struktuurivahendite valikukriteeriumide hindamise senisest käigust ning esialgsetest järeldustest.

10.

Muud küsimused
Alar Kalamees tegi ettepaneku, et edaspidi ei muudetaks seirearuannet viimasel hetkel ning
seirekomisjoni ettekanded võiks saata elektrooniliselt ette nädal enne seirekomisjoni koosoleku
toimumist.

otsustati: Võimalusel arvestada.

11.

Koosoleku lõpetamine
Rita Annus tänas seirekomisjoni koosolekul osalejaid. Järgmine seirekomisjoni koosolek toimub
hiļemalt 20Il. aasta juunis.
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