EELNÕU (OE 212)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

26. september 2019 nr

Arvamuse andmine Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise
keskkonnaloa nr KMIN-072 muutmiseks
Keskkonnaamet küsis oma 16.08.2019 kirjaga nr 12-2/19/367-7 Alutaguse Vallavolikogult
vastavalt maapõueseaduse § 49 lõikele 6 arvamust Osaühing Eesti Killustik (registrikood
10126848, aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond)
Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa (edaspidi
kaevandamisluba) nr KMIN-072 muutmise taotluse ja Keskkonnaameti korralduse eelnõu
kohta.
Pannjärve II liivakarjääri kaevandamisluba nr KMIN-072 on antud Keskkonnaministeeriumi
kantsleri 26.05.2005 käskkirjaga nr 694. Kaevandamisluba kehtib kuni 27.03.2025.
Osaühing Eesti Killustik taotleb Maa-ameti peadirektori 26.04.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/772
kinnitatud plokkide hõlmamist olemasoleva Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldisega ning
kaevandamisloa pikendamist 5 aasta võrra ehk kuni 27.03.2030.
Pannjärve II liivakarjäär asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Vasavere külas Pannjärve
liivamaardlas (registrikaart nr 0210) riigile kuuluvatel katastriüksustel Põhja-Pannjärve
liivakarjäär (katastritunnus 22901:001:0139) ja Uus-Pannjärve liivakarjäär (katastritunnus
22901:001:0142). Katastriüksuste valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus
Maa-amet. Maardla põhimaavara on ehitusliiv. Maavara kasutusaladeks on betooni
valmistamine ning ehitus- ja täitetööd. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks hinnatakse 80
tuh m³.
Seisuga 30.06.2019 on Pannjärve liivakarjääri mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne
tarbevaru 409,17 tuh m³, millest kaevandatav on 230,17 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru
835,0 tuh m³, millest kaevandatav on 397,0 tuh m³.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus antud kaevandamisloa taotlusega oma
18.09.2019 toimunud koosolekul ning nõustus taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti
eelnõuga ja ei esitanud täiendavaid ettepanekuid.
Alutaguse Vallavalitsus tutvus nimetatud taotlusega oma 19.09.2019 istungil ning selle kohta
vastuväiteid ei olnud.
Võttes aluseks esitatud kaevandamisloa nr KMIN-072 muutmise taotluse ja taotluse kohta
antava haldusakti eelnõu, Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Alutaguse
Vallavalitsuse seisukoha, maapõueseaduse § 49 lõike 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 3 punkti 1,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Nõustuda maavara kaevandamisloa nr KMIN-072 muutmisega Pannjärve II liivakarjääris
vastavalt Osaühing Eesti Killustik poolt esitatud kaevandamisloa taotlusele ja
Keskkonnaameti korralduse 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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Eelnõu koostas keskkonnaspetsialist Martin Miller

