Maavarade komisjoni 11.02.2019 koosoleku päevakord

1. Keskkonnaametilt laekunud üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringuloa
taotlused ning nende kohta antavate haldusaktide eelnõud arvamuse saamiseks:
1.1 Osaühing Eesti Killustik üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus kaevandamisväärse liiva ja/või
kruusa otsinguks Vana-Kuuste uuringuruumis (19-101);
1.2 Maavarade OÜ üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus ehituslubjakiviks sobiliku materjali
otsinguks Imukvere uuringuruumis (19-11);
1.3 Maavarade OÜ geoloogilise uuringuloa taotlus liiva tarbevaru uurimiseks Männiku XII
uuringuruumis (19-12);
1.4 Osaühing Eesti Killustik geoloogilise uuringuloa taotlus ehitus- ja täitekruusa, ehitus- ja
täiteliiva uurimiseks Urge uuringuruumis (19-13);
1.5 Kõo Maavarad OÜ geoloogilise uuringuloa taotlus liiva ja kruusa uurimiseks Vangja
kruusamaardla Vangja IV uuringuruumis (19-14).
2. Keskkonnaametilt laekunud maavara kaevandamise loa ja loa muutmise taotlused ning
nende kohta antavate haldusaktide eelnõud arvamuse saamiseks:
2.1 PALMEKS OÜ maavara kaevandamise loa taotlus ehituskruusa kaevandamiseks Ruhingu
kruusamaardla Ruhingu kruusakarjääri mäeeraldisel (19-15);
2.2 VALICECAR OÜ maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 (Kinksi kruusakarjäär)
muutmine, (19-16);
2.3 YIT Infra Eesti AS maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr HARM-116 (Punamäe
kruusakarjäär) muutmine, (19-17);
2.4 Aktsiaselts TARA-TORF maavara kaevandamise loa nr JÕGM-035 (Umbusi turbatootmisala,
Umbusi turbamaardla) muutmine, (19-18);
2.5 OSAÜHING SANVA maavara kaevandamise loa nr L.MK/300327 (Siimu kruusakarjäär)
muutmine (19-19);
2.6 Osaühing KIIU SOON maavara kaevandamisloa nr HARM-067 (Kuusalu II liivakarjäär)
muutmine (19-20);
2.7 Aktsiaselts Matork maavara kaevandamisloa nr VILM-037 (Pätsi turbatootmisala, Pätsi
turbamaardla) muutmine (19-21);
2.8 Aktsiaselts PRELVEX maavara kaevandamisloa nr KMIN-043 (Kaalepi turbatootmisala, EpuKakerdi turbamaardla) muutmine (19-22).
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3. Keskkonnaametilt laekunud korrastamise projektid arvamuse saamiseks:
3.1 OÜ Šeiker Teed Pahkla kruusakarjääri (Rapla maakond, Kohila vald) korrastamisprojekt (1923);
3.2 FIE Tiiu Elmend Mäeotsa Talu Meibaumi liivakarjääri (Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja
vald) korrastamisprojekt (19-24);
3.3 Geoforce OÜ Suuremäe kruusakarjääri (Tartu maakond, Kambja vald) korrastamisprojekt (1925);
3.4 Maanteeameti Kõltsi kruusakarjääri (Järva maakond, Türi vald) korrastamisprojekt (19-26).
4. Komisjoni poolt algatatud arutelu:
4.1 Varude ümberhindamise metoodika arutelu liiva ja kruusa kvaliteedi hindamise osas (EVS ja
GOST sõelte alusel) seoses määruse „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise
uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi,
järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste
kohta maavarana arvelevõtmiseks“ kehtima hakkamisega.

