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ARUTELU JA OTSUSED
1. PÕLVA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2019-2030 ME97

Selgitusi arengukava koostamise protsessi kohta andis valla arendusspetsialist Kaire Kalk.
Tulenevalt KOKS § 37 lõikest 21 kui Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 kohases
ühinemislepingus on kokku lepitud investeeringute või muu arendustegevuse kavandamises, siis tuleb
nimetatud investeeringud või arendustegevused esitada arengukavas. Esitatud arengukava käsitleb kogu
ühinenud valda.
Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava ja eelarvestrateegia projektid ajavahemikul 27.06.2018–
12.08.2018 Põlva valla kodulehel, Põlva Vallavalitsuses (Keldrikaela tee 2) ja Põlva valla teenuskeskustes
Ahjal (Illimari 6, Ahja alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla), Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja
Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik). Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla
eelaarvestrateegia aastateks 2019–2024 projektide avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul 27.06.2018–
12.08.2018 laekus kirjalikke ettepanekuid neljalt aadressilt ning Põlva Vallavolikogu võttis 27.07.2018 vastu
otsuse nr 1-3/46, millega eraldati lisrahastus Põlva Kooli õppehoone rekonstrueerimise omaosaluseks.
Ettepanekute arutamiseks korraldati 29.08.2018 avalik arutelu ning Põlva Vallavalitsus võttis 30.08.2018
korraldusega nr 2-3/523 seisukohad arengukava väljapaneku jooksul esitatud ettepanekutele ja
vastuväidetele. Esitatud ettepanekud ja vallavalitsuse seisukohad ettepanekutele olid arutluse all oleva
määruse eelnõule lisatud ja komisjon vaatas need läbi.
Kuna arengukava menetlemine volikogus toimub kahe lugemisega ja laekuvate ettepanekute
läbivaatamiseks nimetatakse juhtkomisjon (milleks on Arengukomisjon), siis otsustati oodata ära
ettepanekud ja koos nendega teha omapoolsed ettepanekud või parandused arengukava
eelnõusse.

2.

MAADE MUNITSIPAALOMANDISSE TAOTLEMINE OE93

Põlva Vallavalitsuse ettepanekul taotletakse munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 3 alusel
jätkuvalt riigi omandis olevaid maaüksusi, mida kohalik omavalitsus ei ole taotlenud munitsipaalomandisse
seisuga 30.06.2016 ning kui maa ei kuulu maareformi seaduse alusel tagastamisele, erastamisele või riigi
omandisse jätmisele.
Abivallavanem tutvustas taotletavate maade paiknemist ja põhjendusi, miks neid munitsipaalomandisse
taotletakse. Toimus arutelu.
Komisjon toetab eelnõu vastuvõtmist volikogus.

3. ARVAMUSE ANDMINE KADAJA II LIIVAKARJÄÄRI KAEVANDAMISLOA
MUUTMISE TAOTLUSE NING OTSUSE EELNÕUDE KOHTA OE 91
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress: Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) esitas
Keskkonnaametile Kadaja liivamaardla Kadaja II liivakarjääris maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa
(edaspidi ka kaevandamisloa) nr L.MK.PÕ-174838 kehtivusaja pikendamise taotluse (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.10.2017 nr 12-2/17/11592). Taotluse kohaselt soovitakse
kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 15 aasta võrra.
Mäeeraldise pindala on 2,88 ha ja teenindusmaa pindala on 2,88 ha. Seisuga 30.09.2017 on mäeeraldisega
seotud täiteliiva jääkvaru 201,46 tuhat m³. Loa kohaselt on maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks
on 38 tuhat m³. Katendi kogus 9 tuh m3, sh mulla kogus 3 tuh m3 . Maavara kasutatakse teedeehituses ja
ehituses. Senise kaevandamisloa kehtivus on 17.03.2009 kuni 09.02.2019. Kaevandatud maa kasutamise
otstarve: metsamaa
TREV-2 Grupp on esitanud taotluse Keskkonnaametile 11 kuud tagasi.
Eelnõust selgub, et Keskkonnaamet jättis kaevandamisloa muutmise taotluse menetlusse võtmise
teate avalikustamata kohalikus või maakondlikus ajalehes, kuna kavandatav tegevus (olemasoleva
kaevandamisloa kehtivusaja pikendamine) on nende arvates väikese mõjuga ja sellega kaasnev
keskkonnahäiring või keskkonnarisk on väike ning antud tegevuseks puudub piisav avalik huvi.
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 tehtava otsuse eelnõuga
arvamuse saamiseks. Ehk 9,5 kuud hiljem.
Kaevandamisega seotud otsused teeb kehtivate kordade alusel Põlva Vallavolikogu, pädevust ära
delegeeritud ei ole.
Eelnõu esitati volikogu arengukomisjonile esmakordselt 03.september 2018 ja see on lülitatud volikogu 13.
septembri päevakorda.

Komisjonis toimus arutelu ja komisjon asus seisukohale:
1) Kuigi avalikkust kavandatavast pikaajalisest protsessist (kaevandamiloa pikendamine 15 aastat)
on küll teavitatud väljaandes „Ametlikud teated“ ja ka vastavalt KeÜS § 46-le küsinud arvamust
kavandatud
tegevuse
asukoha
kinnisasjaga
piirneva
kinnisasja
omaniku
ja
isikult, kelle valduses olevat kinnisasja kavandatud tegevus mõjutab määral, mis ületab oluliselt
tavapärast mõju käest, on komisjon seisukohal, et kaasamine pole olnud piisav. Omavalitsus
peab välja selgitama kogukonna (otseselt väljaveoteega piirnevate kinnistute) seisukoha läbi
külavanema.
2) Kuivõrd MaaPS § 56 lg 2 punkti 5 alusel märgitakse kaevandamisloa lahtrisse „Täiendavad
tingimused“ nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavarade ratsionaalse kasutamise tagamiseks
ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest ja kaevandamisjäätmete käitlemisest
tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks, siis soovib komisjon, et vallavalitsus kaaluks läbi
täiendavate tingimuste esitamise (näiteks tingimused väljaveotee kasutamiseks, korrashoiuks ja
tolmutõrjeks)
3) Komisjon palub kaaluda eelnõus toodud 15 aastase perioodi vähendamist ja loa pikendamise
võimalust näiteks 5 aasta kaupa.
Komisjon ei nõustu eelnõuga esitatud kujul ega toeta selle vastuvõtmist volikogus.
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