EELNÕU (OE 146)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

31. jaanuar 2019 nr

Arvamuse andmine Pannjärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja
otsuse eelnõu kohta
Keskkonnaamet küsis oma 31.12.2018 kirjaga nr 12-2/18/9014-13 Alutaguse Vallavolikogult
vastavalt maapõueseaduse § 27 lõikele 7 arvamust Osaühing Eesti Killustik geoloogilise uuringu
loa taotluse ja Keskkonnaameti otsuse eelnõu kohta.
Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa
vald, 48022 Jõgeva maakond) esitas Pannjärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.
Pannjärve uuringuruum pindalaga 83,81 ha asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Vasavere
külas OÜ-le Eesti Killustik kuuluval katastriüksusel Pannjärve karjäär (katastritunnus
22901:001:0118) ning riigile kuuluvatel katastriüksustel – Pannjärve liivakarjäär (katastritunnus
22901:001:0160), Ahtme metskond 25 (katastritunnus 22901:001:0239), Uus-Pannjärve liivakarjäär
(22901:001:0142) ning reformimata maal. Kavandatava uuringu eesmärk on olemasoleva karjääri
laiendamine ning välja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara
levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse
tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Uuritavateks maavaradeks
on ehitus- ja täiteliiv. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt ning 35
puurauku uurimissügavusega kuni 45 m. Hüdrogeoloogilistest katsetöödest on planeeritud
veetasemete mõõtmised. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: materjali terastikulise koostise
ja filtratsioonimooduli määramine ning topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivus on
kolm aastat.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus antud uuringu loa taotlusega oma 17.01.2019
toimunud koosolekul ja nõustus uuringu loa eelnõudega.
Alutaguse Vallavalitsus tutvus kõnealuse taotlusega oma 17.01.2019 istungil ning selle kohta
vastuväiteid ei olnud.
Võttes aluseks esitatud uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu, Alutaguse Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni 17.01.2019 koosoleku protokolli nr 1, Alutaguse Vallavalitsuse seisukoha,
maapõueseaduse § 27 lõike 7, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda Osaühingule Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa väljastamisega Pannjärve
uuringuruumis vastavalt esitatud uuringu loa taotlusele ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates
käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast
korraldusest teada saama.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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