EELNÕU 10.10.2016
KORRALDUS

Geoloogilise uuringu loa andmine Neeruti VII
uuringuruumis

I. ASJAOLUD
Tsura Talu OÜ (registrikood 10699188, aadress Rävala pst 4/A.Laikmaa 15, 10143 Tallinn)
taotleb luba geoloogilise uuringu tegemiseks Neeruti VII uuringuruumis (taotlus registreeritud
Keskkonnaametis 16.09.2016 nr 12-2/16/724).
Uuringuruum asub Valga maakonnas Palupera vallas Neeruti külas kinnistul kinnistusraamatu
registriosa numbriga 1928 katastriüksusel Vaino (katastritunnus 58202:003:0131). Kinnistu,
mille koosseisus katastriüksus asub, kuulub taotlejale.
Uuringuloa taotluse kohaselt on kavandatava tegevuse eesmärk teedeehituseks ja ehitustöödeks
vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaevandamistingimuste
selgitamine, et taotleda maavara kaevandamise luba. Tsura Talu OÜ hakkab kruusa ja liiva
kasutama oma tarbeks teede ehituseks ja ehitustöödel. Tsura Talu OÜ on varasemalt kruusa
uuritavalt alalt oma tarbeks kaevandanud. Uuringuruumi teenindusala pindala on 2,22 ha,
uurimissügavus kuni 10 m, uuringukaeveõõnete arv kuni 18. Taotletav loa kehtivusaeg 2 aastat.
II. KAALUTLUSED
Maapõueseaduse § 2 punkti 4 järgi on maavara geoloogiline uuring maavara kaevandamise ja
kasutusele võtmise eesmärgil tehtav geoloogiline töö. Maapõueseaduse § 11 lõike 2 järgi on
geoloogiline uuring lubatud maavara geoloogilise uuringu loa alusel. Maapõueseaduse § 14
lõike 4 kohaselt annab uuringuloa kohaliku tähtsusega maardlas Keskkonnaamet. Vastavalt
maapõueseaduse § 14 lõikele 1 esitab taotleja uuringuloa saamiseks uuringuloa andjale taotluse.
Keskkonnaamet kontrollis esitatud taotlusmaterjalide vastavust maapõueseaduse ja
keskkonnaministri 20.05.2005 määruses nr 40 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa
taotluse vorm, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja
graafilisele osale esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa
andmise menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm“
sätestatud nõuetele ning pidas andmeid piisavaks loa menetlemiseks.

Geoloogilise uuringu loa taotlust kontrollis keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud
töötleja Maa-amet (Maa-ameti vastuskiri 23.09.2016 nr 9-3/16/17931).
Geoloogilise uuringu käigus planeeritud tegevused on kooskõlas maapõueseaduse § 8
lõikega 6.
Vastavalt maapõueseaduse § 15 lõikele 2 avalikustati 27.09.2016. a geoloogilise uuringu loa
taotlus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, millega on teavitatud avalikkust ja antud
seega huvitatud isikutele võimalus arvamuse avaldamiseks. Ettepanekute ja arvamuse
andmiseks tähtajaks määrati kaks nädalat arvates avalikustamise kuupäevast. Avalikustamise
käigus ettepanekuid ega seisukohti ei laekunud.
Samuti teavitati 28.09.2016. a kirjaga nr 12-1/16/724-3 uuringuloa taotluse menetlusse
võtmisest Palupera Vallavalitsust ja lähima talu omanikku.
Riigilõiv 400 eurot on tasutud 13.09.2016 riigilõivuseaduse § 121 lõike 1 kohaselt.
Vastavalt maapõueseaduse § 14 lõikele 2 saadab loa andja geoloogilise uuringu loa taotluse
ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu kirjaliku arvamuse saamiseks taotletava
uuringuruumi asukoha kohalikule omavalitsusele ja Eesti Maavarade Komisjonile.
Palupera Vallavalitsuse …..
Eesti Maavarade Komisjoni …..
Taotletava uuringuruumi teenindusalal puuduvad sellised piirangud, mis eeldaksid täiendava
nõusoleku saamist maapõueseaduse § 18 lõikes 3 nimetatud isikutelt.
Geoloogilisi uuringuid teostab aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636, aadress Riia 35,
50410 Tartu).
Tulenevalt maapõueseaduse § 13 lõikest 11 tuleb üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa
taotlusele lisada kaevandamisjäätmekava, kui uurimistöö või uuringu käigus tekib
kaevandamisjäätmeid ning jäätmete ladestamiskoht ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse § 352
tähenduses. Maapõueseaduse § 13 lõike 2 kohaselt peab uuringuloa taotluse seletuskiri
sisaldama ka andmeid uuringu käigus tekkivate kaevandamisjäätmete kohta. Kui jäätmed
tekivad geoloogilise uuringu käigus, siis jäätmeseaduse § 42¹ lõike3 punkti 2 alusel esitatakse
kaevandamisjäätmekava loa andjale kinnitamiseks koos asjaomase loa taotlusega, lähtudes
maapõueseadusega kehtestatud nõuetest.
Vastavalt uuringuloa jäätmekavale ei teki uuringu käigus jäätmeseaduse § 35² tähenduses
jäätmehoidlas ladestatavaid kaevandamisjäätmeid ega ka uuringuruumi teenindusalal
ladestatavaid jäätmeid.
Maapõueseaduse § 20 lõige 1 punkt 11 sätestab, et uuringuloa andmisest keeldutakse, kui
taotlejale on määratud karistus kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest ja selle
andmed ei ole karistusregistrist kustutatud. Keeldumise alus on kontrollitud menetluse käigus
ning Tsura Talu OÜ ei ole kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest 11.10.2016. a
seisuga karistusregistrisse kantud. Muud maapõueseaduse § 20 sätestatud uuringuloa andmise
keeldumise alused puuduvad.
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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lõike 3 ja 4 kohaselt on
keskkonnamõju
hindamine
kohustuslik
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 tegevuste korral. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda
keskkonnamõju hindamise algatamist või algatamata jätmist, lisades otsusele keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 3 kohase eelhindamise tulemused.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 loetelu on § 6
lõike 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224
"Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu1" (edaspidi määrus nr 224). Loa taotleja kavandatav tegevus ei
kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 ega ka
määruse nr 224 loendisse, mistõttu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 3, § 6, § 11 lõigete 3 ja 4 ning määruse nr 224 alusel ei ole antud juhul keskkonnamõju
hindamise algatamine kohustuslik, samuti ei ole vajalik eelhindamine ning keskkonnamõju
hindamise vajalikkuse kaalumine.
Haldusmenetluse seaduse § 48 ja § 49 lõike 1 kohaselt pannakse korralduse eelnõu avalikkusele
tutvumiseks välja ja haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 2 kohaselt määrab haldusorgan
ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtaja kaks nädalat alates teate ilmumisest ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Eelnõu avalikust väljapanekust on teatatud ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded xx.xx.2016. Avalikustamisel ettepanekuid ja vastuväiteid
…..
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti
väljastamist menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis
asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Keskkonnaamet küsis Tsura Talu OÜ-lt xx.xx.2016. a
kirjaga nr …….. arvamust või vastuväiteid geoloogilise uuringu loa andmise eelnõule.
Ettepanekute ja arvamused paluti esitada kahe nädala jooksul arvates kirja saatmise kuupäevast.
Ettepanekuid……
III. OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks maapõueseaduse § 14 lõike 4, keskkonnaministri
20.05.2005 määruse nr 40 “Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm,
üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale
esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise
menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm“ § 1 lõike
1, § 4 lõike 7 ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306
„Osakondade põhimääruse kinnitamine“ lisa 1 „Keskkonnaosakonna põhimääruse
kinnitamine“, otsustan:
1. Anda geoloogilise uuringu luba nr L.MU/328362 Tsura Talu OÜ-le maavara
tarbevaru uuringuks Valga maakonnas Palupera vallas asuvas Neeruti VII
uuringuruumis kehtivusajaga üks aasta (lisatud).
Uuringuluba L.MU/328362 on
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

kättesaadav

Keskkonnaameti

e-teenuste

portaalis

Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse
maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust
kaevandamisloa saamiseks.
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Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide otsuse
andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Maria Karus
juhataja
maapõuebüroo
Saata: Tsura Talu OÜ; Keskkonnaministeeriumi
Järelevalve Amet, Maa-amet, Palupera Vallavalitsus
Reet Nemliher
maapõuespetsialist
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