SELETUSKIRI
Vabariigi Valitsuse korralduse „Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007-2017
koostamise ettepaneku heakskiitmine“ muutmine“eelnõu juurde
Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2006. a korraldus nr 372-k „Kiirgusohutuse riikliku arengukava
2007-2017“ koostamise heakskiitmine on vastu võetud vastavalt “Riigieelarve seaduse” § 10
lõikele 2 ja kooskõlas “Kiirgusseaduse” § 7 lõikega 1 ning Vabariigi Valitsuse 13. detsembri
2005. a määrusega nr 302 “Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise,
täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” alusel.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Helena
Ambrozevits (helena.ambrozevits@envir.ee, 626 2829).
Eelnõuga muudetakse korralduse punkti 3, mille kohaselt peab Keskkonnaministeerium
esitama „Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2007-2017“ Vabariigi Valitsusele
heakskiitmiseks juunis 2007. Tähtaja muutmise tingib asjaolu, et kiirgusohutuse riiklikule
arengukavale tuleb teha ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritust
keerukamaks on osutunud keskkonnamõju strateegilise mõju hindaja leidmine, kuna
kiirgusvaldkonna eksperdid on seotud erinevate kiirgusalaste projektide läbiviimisega ning
mõjude hindamisega (Tammiku jäätmehoidla likvideerimine, AS Steri kavandatava tegevuse
keskkonnamõju hindamine, Sillamäe jäätmehoidla sulgemine). Vastavalt arengukava
detailsele ajakavale on „Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2007-2017“ ja keskonnamõju
strateegilise hindamise aruanne valmis Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks esitamiseks
juunis 2007. a. Arengukava detailset ajakava on muudetud järgmiselt:
Aeg
Juuni 2006
August 2006

Tegevus
Vabariigi Valitsuse korraldus KORAK ettepaneku heakskiitmiseks
KORAK-i koostamine algatamine
KORAK töögrupi esimene koosolek, arengukava sisu kohta tehtud
ettepanekute läbivaatamine

August-november 2006

Arengukava teksti täiendamine, rakendusplaani koostamine

Oktoober 2006

KSH algatamine

Noveber 2006

Töögrupi koosolek arengukava täiendatud teksti läbivaatamiseks
KSH programmi koostamine
Töögrupi liikmete ning KSH koostaja ettepanekute esitamine
arengukava kohta ning arengukava täiendamise

Detsember 2006

KSH programmi ning KORAK esialgse teksti avalik väljapanek
KORAK dokumendi ja KSH programmi avalik arutelu

Detsember 2006-

KSH programmi täiendamine ja esitamine heakskiitmiseks

jaanuar 2007
Detsember 2006veebruar 2007

Avalikul arutelul laekunud ettepanekue kaalumine, esialgse KSH
aruande läbivaatamine ning KORAK esialgse eelnõu vormistamine

Aeg
Jaanuar 2007
Jaanuar-veebruar 2007
Veebruar 2007

Tegevus
KSH programmi heakskiitmine
KSH aruande koostamine ja pidev teabe edastamine töögrupile
Töögrupi koosolek KORAK esialgse eelnõu ja KSH aruande
läbivaatamiseks
KSH aruande ja KORAK eelnõu avalikustamise teade

Veebruar-märts 2007

Märts 2007

KSH aruande ja KORAK eelnõu avalik väljapanek ja arengukava
esialgse eelnõu saatmine ministeeriumi välisele kooskõlastuste
ringile
KORAK eelnõu ning KSH aruande avalik arutelu
KSH aruande täiendamine ja esitamine heakskiitmiseks

Aprill-mai 2007
Juuni 2007

Rein Randver
Minister

KORAK lõppversioon koos KSH aruandega ministeeriumidele
kooskõlastamiseks (vajadusel)
KORAK ja KSH aruande esitamine Vabariigi Valitsusele.

