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Geoloogilise uuringu loa andmine Marinova III uuringuruumis 

 

 

I. ASJAOLUD 
 

Askersund Trading Osaühing (rg-kood 10414518 ja aadress Oja tee 5, 71017 Viljandi) esitas 

Keskkonnaametile taotluse (registreeritud 09.05.2016 nr 12-2/16/6058) geoloogilise uuringu loa 

saamiseks Marinova III uuringuruumis.  

 

Uuringuruum asub Võru maakonnas Meremäe vallas Marinova külas katastriüksusel Marinova 

(kinnistusraamatu registriosa numbriga 50541, katastritunnus 46002:003:0700) ja katastriüksusel 

Mereääre (kinnistusraamatu registriosa numbriga 1971541, katastritunnus 46002:003:0184).  

 

Uuringuruum kattub osaliselt kohaliku tähtsusega Marinova dolokivimaardlaga (registrikaardi nr 

0612). Uuringu eesmärk on välja selgitada maavara (dolokivi) kogus aktiivse tarbevaruna, millele 

oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Lisaks soovib kinnistute omanik Askersund Trading 

Osaühing talle kuuluvat maad maavarade hindamisega täiendavalt väärtustada. Uuringuruumi 

teenindusala pindala on 26,64 ha, uuringu käigus planeeritakse rajada 10 puurauku ja 10 

uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 18 m. Täiendavalt on planeeritud järgnevad tööd: 

põhjaveetaseme mõõtmised, proovid dolokivi ja sellest valmistatud killustiku füüsikalis-

mehaaniliste omaduste määramiseks, topogeodeetiline mõõdistamine, proovid dolokivi keemilise 

koostise määramiseks. Uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus. Taotletav loa 

kehtivusaeg on kaks aastat. 

 

Uuringuruumi teenindusala plaani mõõtkava on 1:5000. Keskkonnaministri 20.05.2005 määruse 

nr 40 § 3 lõike 1 kohaselt ei tohi geoloogilise uuringu puhul uuringuruumi teenindusmaa plaani 

ehk uuringukaardi mõõtkava üldjuhul olla väiksem kui 1:2000. Kooskõlastatult uuringuloa 

andjaga on suurte pindalade korral lubatud kasutada väiksemat mõõtkava, kuid mitte alla 1:10 000. 

Keskkonnaamet kooskõlastab teenindusala plaani mõõtkava 1:5000. 

 

Riigilõiv 400,00 € on tasutud 28.04.2016. a riigilõivuseaduse § 89 lg 1 kohaselt. 

 

Maapõueseaduse § 15 lõige 2 kohaselt avaldas 07.06.2015 geoloogilise uuringu loa andja 

menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, seega on teavitatud 

avalikkust ja antud huvitatud isikutele võimalus arvamuse avaldamiseks. Avalikustamise käigus 

taotluse osas ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. 

 

Vastavalt maapõueseaduse § 14 lõikele 2 saatis loa andja geoloogilise uuringu loa taotluse ning 

taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu kirjaliku arvamuse saamiseks taotletava uuringuruumi 

asukoha kohalikule omavalitsusele ja Eesti Maavarade Komisjonile.  

 

Meremäe Valla…………. ………..2016 korraldusega nr ……. nõustuti/ei nõustutud Askersund 

Trading Osaühingule geoloogilise uuringu loa andmisega Marinova III uuringuruumis. 

 

Eesti Maavarade Komisjoni ……………...2016. a istungi protokollilise otsusega nr ..-… 

nõustuti/ei nõustutud geoloogilise uuringu loa andmisega dolokivi uurimiseks Marinova III   

uuringuruumis. 

 



Haldusmenetluse seadus § 48 ja § 49 lõige 1 kohaselt on korralduse eelnõu pandud avalikule 

väljapanekule ………..2016 ja sama paragrahv lõige 2 kohaselt on määratud ettepanekute ja 

vastuväidete esitamise tähtajaks ……...2016. Teade eelnõu avalikule väljapanekule panemise 

kohta avaldati Ametlikes Teadaannetes ………2016. 

 

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti 

väljastamist menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja 

kohta oma arvamus ja vastuväited. Keskkonnaamet küsis Askersund Trading Osaühingult 

……….2016 kirjaga nr …………. arvamust või vastuväiteid geoloogilise uuringu loa andmise 

eelnõule kahe nädala jooksul arvates kirja saatmise kuupäevast. Arvamusi või vastuväiteid …….. 

 

 

II. KAALUTLUSED UURINGULOA ANDMISEL 

 

Keskkonnaamet kontrollis taotlusmaterjalide vastavust maapõuseaduses ja keskkonnaministri 

20.05.2005 määruses nr 40 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, 

üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale 

esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise 

menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm“ sätestatud 

nõuetele ning pidas andmeid piisavaks loa menetlemiseks. 

 

Maapõueseaduse § 52 lõike 3 kohaselt võib eraõiguslikule isikule kuuluval kinnisasjal teha 

geoloogilist uuringut, maavaraotsingut või kaevandada maavaravaru kokkuleppel kinnisasja 

omanikuga. Nõusolekut sisaldav volikiri on lisatud loa taotlusele. Taotletava uuringuruumi 

teenindusalal puuduvad sellised piirangud, mis eeldaksid täiendava nõusoleku saamist 

maapõueseaduse § 18 lõikes 3 nimetatud isikutelt. 

 

Taotlusest lähtuvalt on loa taotleja eesmärk saada taotletavas uuringuruumis pärast geoloogilise 

uuringu teostamist kaevandamisluba. Kaevandamisloa taotluse menetluse käigus on vaja välja 

selgitada, kas konkreetse loa taotluse puhul esineb maapõueseaduse § 34 lõikes 1 sätestatud loa 

andmisest keeldumise aluseid. Muuhulgas keeldutakse kaevandamisloa andmisest, kui 

kaevandamine on vastuolus riiklike huvidega. 

 

Ehitusmaavarade asjus on riigi huvi määratletud Vabariigi Valitsuse 10.03.2011 korraldusega nr 

127 „Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020“ (edaspidi arengukava). 

Arengukavas määratletakse riigi huvi järgmiselt: „Ehitusmaavaradest lähtudes on riigi huvi tagada 

tarbijate, eelkõige riigi infrastruktuuri ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne 

varustamine kvaliteetsete ehitusmaavaradega, luua tingimused kaevandamise ja kasutamise 

tehnoloogia igakülgseks arenguks, võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade 

ratsionaalseks kasutamiseks ning maavara ja keskkonna kaitsmiseks“. 

 

Järgnevalt analüüsime, kas taotletava uuringuruumi ning võimaliku tulevase mäeeraldise  

teeninduspiirkonnas on tagatud samaväärse maavara varustuskindlus. Varustuskindlus näitab, kui 

kauaks antud juhul võimaliku tulevase mäeeraldise teeninduspiirkonnas varem antud lubadega 

kaevandada antud maavaravaru jätkub arvestades viimase 5 aasta keskmist kaevandamismahtu. 

Mäeeraldise optimaalseks teeninduspiirkonnaks loetakse 50 km raadiuses mäeeraldist ümbritsevat 

ala, sõltumata haldusjaotusest ja arvestades reaalseid veokauguseid ning veoteede tehnilist 

seisukorda. Lubadega kaevandamiseks antud varu peetakse piisavaks, kui varu jätkub vähemalt 10 

aastaks. Kui analüüside tulemusel selgub, et varem kaevandamiseks antud mäeeraldiste piires 

kaevandatav jääkvaru rahuldab taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonna vajadused 

kaevandamiseks taotletava maavara osas enam kui 10 aastaks, siis loetakse taotlus riigi huviga 

vastuolevaks. 

 

Marinova III uuringuruumist ja võimalikust tulevasest mäeeraldisest 50 km raadiusesse jääb 2 

ehitusdolokivi varuga karjääri (Marinova ja Marinova II dolokivikarjäär). Nende karjääride 

ehitusdolokivi kaevandatav jääkvaru seisuga 01.07.2016 on kokku 1616 tuh m3. Viimase 5 aasta 



(01.07.2011 kuni 01.07.2016) keskmiste kaevandamismahtude põhjal kaevandatakse piirkonnas 

igal aastal 53,5 tuh m3 ehituskruusa. Seega on piirkonna varustuskindlus u 30,2  aastat ning 

maavara kaevandamise loa andmine peale geoloogilise uuringu tegemist on lähiaastatel vastuolus 

riiklike huvidega. 

 

Geoloogilise uuringu tegemine ja varu arvele võtmine keskkonnaregistri maardlate nimistus ei 

anna taotlejale kaevandamise õigust, kuid annab riigile maavarade otsingu ja uuringu seisukohalt 

kindlasti olulist informatsiooni, mistõttu ei ole uuringute tegemine vastuolus riigi huviga.  

 

Tulenevalt maapõueseaduse § 13 lõikest 11 tuleb üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa 

taotlusele lisada kaevandamisjäätmekava, kui uurimistöö või uuringu käigus tekib 

kaevandamisjäätmeid ning jäätmete ladestamiskoht ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse § 352 

tähenduses. Maapõueseaduse § 13 lõike 2 kohaselt peab uuringuloa taotluse seletuskiri sisaldama 

ka andmeid uuringu käigus tekkivate kaevandamisjäätmete kohta. Kui jäätmed tekivad 

geoloogilise uuringu käigus, siis jäätmeseaduse § 42¹ lg 3 punkti 2 alusel esitatakse 

kaevandamisjäätmekava loa andjale kinnitamiseks koos asjaomase loa taotlusega, lähtudes 

maapõueseadusega kehtestatud nõuetest. Vastavalt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlusele ei 

teki uuringu käigus kaevandamisjäätmeid jäätmeseaduse § 2 ja § 71 mõistes, samuti § 352 

tähenduses jäätmehoidlas ladestatavaid kaevandamisjäätmeid ega ka uuringuruumi teenindusalal 

ladestatavaid jäätmeid, mille ladestamine eeldanuks jäätmeseaduse §-s 42¹ kehtestatud nõuetele 

jäätmekava koostamist. 

 

Maapõueseaduse § 20 lg 1 p 11 sätestab, et geoloogilise uuringuloa andmisest keeldutakse, kui 

taotlejale on määratud karistus kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest ja selle 

andmed ei ole karistusregistrist kustutatud. Keeldumise alus on kontrollitud menetluse käigus ning 

Askersund Trading Osaühing ei ole karistusregistrisse kantud kaevandamisjäätmete käitlemise 

nõuete eiramise eest.  

  

Haldusmenetluse seaduse § 48 ja § 49 lg 1 kohaselt pannakse korralduse eelnõu avalikkusele 

tutvumiseks välja ja haldusmenetluse seaduse § 49 lg 2 kohaselt määrab haldusorgan ettepanekute 

ja vastuväidete esitamiseks tähtaja.  

 

 

III. OTSUSTUS  
 

Lähtudes eeltoodust, taotlusest ja võttes aluseks MaaPS § 14 lõike 4, keskkonnaministri 

20.05.2005 määruse nr 40 “Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse vorm, 

üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele osale 

esitatavad täpsustatud nõuded, üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa andmise 

menetlustoimingute tähtajad ja üldgeoloogilise uurimistöö loa ning uuringuloa vorm“ § 1 lõike 1, 

§ 4 lõike 7 ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 

“Regioonide põhimääruste kinnitamine” lisa 4 “Põlva-Valga-Võru regiooni põhimäärus” 

punktidele 2.1 ja 3.5.8 ning Eesti Maavarade Komisjoni …...2016. a istungi protokollilise otsusele 

nr ..-… 

  

otsustan: 

 

1. Anda geoloogilise uuringu luba nr L.MU/328201 Askersund Trading Osaühingule 

maavara tarbevaru uuringuks Võru maakonnas Meremäe vallas asuvas Marinova 

III uuringuruumis kehtivusajaga kaks aastat (lisatud). 

  

 

Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse 

maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki  õiguspärast ootust 

kaevandamisloa saamiseks. 

 



Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide käesoleva 

otsuse andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
 

 

Ena PoltimäeEna Poltimäe 

juhatajajuhataja 

Põlva-Valga-Võru regioon 

 

 

Saata: Askersund Trading Osaühing; Meremäe vald; Keskkonnaministeeriumi Maapõue osakond; 

Tehnilise Järelevalve Amet 

  

 

 

Aulis Saarnits 

maavarade spetsialist 

Põlva-Valga-Võru regioon 


