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Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri
kaevandamisloa muutmise taotluse ning
otsuste eelnõude kohta
Keskkonnaamet esitas 27.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/12724 Põlva Vallavalitsusele AS TREV-2
Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse koos taotluse kohta tehtavate
otsuste eelnõudega arvamuse saamiseks.
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) omab Kadaja II liivakarjääris täiteliiva
kaevandamiseks kaevandamise luba nr L.MK.PÕ-174838 kehtivusajaga 17.03.2009 kuni
09.02.2019. AS TREV-2 Grupp taotleb kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra.
Kadaja II liivakarjäär asub Põlva maakonnas Põlva vallas Mammaste külas Kotka kinnistul
(katastritunnus 61901:001:0129) ja Metsise kinnistul (katastritunnus 61901:001:0127). Kinnistud
asuvad riigimaal, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.
Mäeeraldise pindala on 2,88 ha ja teenindusmaa pindala on 2,88 ha. Seisuga 30.09.2017 on
mäeeraldisega seotud täiteliiva jääkvaru 201 457 m3. Loa kohaselt on maavara kaevandamise
keskmiseks aastamääraks 38 000 m3. Katendi kogus 9000 m3, sealhulgas mulla kogus 3000 m3.
Maavara kasutatakse teedeehituses ja ehituses. Kaevandatava maa kasutamise otstarve on
metsamaa. Mäeeraldisel paiknevad täiteliiva varud on ammendamata.
Lähtudes eeltoodust, maapõueseaduse § 49 lõike 6 alusel ning arvestades Keskkonnaameti poolt
koostatud eelhinnangut ja AS TREV-2 Grupp esitatud taotlust, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa
nr L.MK.PÕ-174838 muutmise taotluse ning otsuste eelnõudega järgmistel tingimustel:
1.1. kaevandaja hoiab Tännassilma-Kadaja tee aastaringselt sõiduautoga läbitavana, likvideerib
vedudest tingitud kahjustused jooksvalt;
1.2. kaevandaja teostab oma kuludega keemilist tolmutõrjet majapidamistega piirneval alal ca
ühe kilomeetri ulatuses varakevadest hilissügiseni vähemalt kolmel korral.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.08.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/91 "Arvamuse andmine
Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta"
juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress. Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) esitas
Keskkonnaametile Kadaja liivamaardla Kadaja II liivakarjääris maavara kaevandamiseks antud
keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-174838 kehtivusaja pikendamise taotluse. Taotluse kohaselt
soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 15 aasta võrra.
Keskkonnaamet esitas 27.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/12724 Põlva Vallavalitsusele AS TREV-2
Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse koos taotluse kohta tehtavate
otsuste eelnõudega arvamuse saamiseks.
Kadaja II liivakarjäär asub Põlva maakonnas Põlva vallas Mammaste külas Kotka kinnistul
(katastritunnus 61901:001:0129) ja Metsise kinnistul (katastritunnus 61901:001:0127). Kinnistud
on riigimaa, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa andmise
ja muutmise menetlusele haldusmenetluse seaduse (edapsdi HMS) avatud menetluse sätteid,
arvestades MaaPS erisusi.
MaaPS § 1 lõike 4 järgi kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades MaaPS erisusi.
MaaPS § 48 kohaselt annab kaevandamisloa Keskkonnaamet. MaaPS § 67 lõige 1 sätestab, et
kui kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole kaevandatavat maavara mäeeraldise piires
täielikult ammendatud või kaevandatud maa ei ole korrastatud, pikendab kaevandamisloa andja
loa omaja taotluse alusel loa kehtivust aja võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks, kuid
mitte rohkem kui MaaPS § 60 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja võrra (MaaPS § 60 lõike 1
kohaselt antakse kaevandamisluba kuni 30 aastaks).
Vastavalt MaaPS § 66 lõikele 2 muudetakse kaevandamisluba, kui loa omaja taotleb
kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist. Loa omanik esitas 10.10.2017 Keskkonnaametile
taotluse kaevandamisloa kehtivusaja pikendamiseks 15 aasta võrra ehk kuni 02.04.2034.
Mäeeraldisel paiknevad täiteliiva varud on ammendamata. Seisuga 30.09.2017 oli kehtiva
Kadaja II liivakarjääri mäeeraldisega seotud 1 varuploki jääkvaru järgmine: täiteliiva aktiivne
tarbevaru 201 457 m3.
Kuivõrd senise Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja (kuni 09.02.2019) jooksul ei
jõutud karjäärist kaevandatavat täiteliiva ammendada, siis seega eelnevalt kaevatud täiteliiva
kaevandamiseks kuluvat aega arvestades on põhjendatud kaevandamisloa kehtivusaja
pikendamine taotletud 15 aasta võrra.
Loa taotleja on pikendust taotlenud kuni 02.04.2034, kuid Keskkonnaamet on oma nõusoleku
andnud loa pikendmaiseks kuni 09.02.2034.
MaaPS § 49 lõike 6 alusel saadab kaevandamisloa andja kaevandamisloa taotluse ning taotluse
kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha kohaliku
omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse kohta
antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
Põlva Vallavalitsus esitas 14.09.2018 Keskkonnaametile taotluse arvamuse andmise tähtaja
pikendamiseks 19. oktoobrini 2018.

Otsusega nõustutakse AS TREV-2 Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa nr
L.MK.PÕ-174838 muutmise taotluse ning otsuste eelnõudega ehk kaevandamisloa
kehtivusaja
pikendamisega
kuni
09.02.2034
tingimuslikult.
Lisatingimustena
kehtestatakse: 1. kaevandaja hoiab Tännassilma-Kadaja tee aastaringselt sõiduautoga
läbitavana, likvideerib vedudest tingitud kahjustused jooksvalt; 2. kaevandaja teostab oma
kuludega keemilist tolmutõrjet majapidamistega piirneval alal ca ühe kilomeetri ulatuses
varakevadest hilissügiseni vähemalt kolmel korral).
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja õigusaktidega
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele tulusid ega kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 10.10.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Vallavolikogu arengukomisjon toetab eelnõud.
Otsuse jaotuskava
Keskkonnaamet- info@keskkonnaamet.ee
Delta kaudu teadmiseks - Reelika Raig
Eelnõu koostaja
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

