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Arvamuse andmine Kollase karjääri keskkonnaloa nr L.MK/318029 kehtivusaja pikendamise
taotluse kohta
Keskkonnaamet küsis oma 30.03.2021 kirjaga nr DM-115283-4 Alutaguse Vallavolikogult vastavalt
maapõueseaduse § 49 lõikele 6 arvamust OÜ Aigren (registrikood 10853367, aadress Räpina mnt 22b,
Võru linn 65606, Võru maakond) maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/318029 pikendamise
taotluse kohta. Keskkonnaluba on antud Kollase karjääris maavara kaevandamiseks.
Kollase karjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Sälliku külas riigile kuuluval
katastriüksusel Kollase karjäär (katastritunnus 22401:004:0240), mille valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Kollase karjääri mäeeraldise pindala on 5,01 ha
ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 5,07 ha. Seisuga 16.04.2020 on Kollase karjääri mäeeraldisega
seotud täiteliiva aktiivse tarbevaru ja kaevandatava varu kogus 176 tuh m3.
Kollase karjääris kehtib keskkonnaluba kuni 31.03.2022. Kuna mäeeraldise varu on ammendamata,
taotletakse maavara kaevandamise loa pikendamist, et tagada maavaravaru ammendamine ja
kaevandamisega rikutud ala korrastamine. OÜ Aigren taotleb keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist
kuni 31.03.2031.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus antud kaevandusloa muutmise taotlusega oma
21.04.2021 toimunud koosolekul ning märgib järgmist:
1) häiringute välistamiseks on soovitatav metsise, tedre ja laanepüü mänguajal ning hiireviu
pesitsusperioodil karjäär olla suletud ja kogu kaevandustegevus peatatud;
2) võimalusel ajastada karjäärist materjali väljavedu nii, et teede lagunemise perioodil oleks
koormus teedele võimalikult väike.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Keskkonnaameti esitatud dokumendid ja maapõueseaduse § 49
lõike 6 ning keskkonnakomisjoni arvamuse,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda OÜ Aigren (registrikood 10853367, aadress Räpina mnt 22b, Võru linn 65606, Võru
maakond) Kollase karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/318029
pikendamisega kuni 31.03.2031.
2. Keskkonnaloal kajastada Alutaguse Vallavolikogu ettepanek: peatada kogu kaevandustegevus ja
sulgeda karjäär metsise, tedre ja laanepüü mänguajal ning hiireviu pesitsusperioodil.
3. 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.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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