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Arvamuse andmine maavara kaevandamise
loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta
Aktsiaselts TARA-TORF (registrikood 10039322) on esitanud 09.09.2019 Keskkonnaametile Tapiku
turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse (registreeritud 09.09.2019 Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis nr 12-2/19/450 all).
Aktsiaseltsile TARA-TORF oli antud Tapiku turbatootmisala mäeeraldiselt turba kaevandamiseks
maavara kaevandamise luba nr KMIN-081 kehtivusega kuni 29.12.2019. Kuna kogu tootmisalal asuv
maavara ei ole ammendatud, soovib aktsiaselts kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta
võrra. Tapiku turbatootmisalal on 31.03.2017 seisuga läbi viidud jääkvaru hindamise tööd, mille
alusel on korrigeeritud Tapiku turbatootmisala turbavarude andmeid. Samuti soovitakse muuta
mäeeraldise piir vastavaks keskkonnaregistris kinnitatud tarbevaruplokkide kontuuridega ning viia
mäeeraldise teenindusmaa piir kattuvaks katastriüksuse piiriga.
Tapiku turbatootmisala asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Lahavere külas riigile kuuluval
Tapiku turbatootmisala katastriüksusel (katastritunnus 57302:002:0168, 100% turbatööstusmaa,
registriosa nr 2112535) Endla turbamaardlas (registrikaardi nr 0219). Riigivara valitseja on
Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Maardla põhimaavaraks on turvas. Maavara
kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 000 tonni. Maavara kasutusaladeks on
aiandus ja energeetika. Tapiku turbatootmisala mäeeraldise pindala on 242,83 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 298,89 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Seisuga 30.06.2019 oli Tapiku turbatootmisala mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru
kogus 308 409 tonni ja kaevandatav varu 308 409 tonni ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru
kogus 739 000 tonni ja kaevandatav varu 647 000 tonni.
Maapõueseaduse § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele
haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sätteid, arvestades maapõueseaduse erisusi. Vastavalt
sama seaduse §-le 48 annab kaevandamisloa Keskkonnaamet. Kaevandamisloa andja saadab
kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha kohaliku omavalitsuse
üksusele.
Kavandatud tegevuse ala on Jõgeva maakonnaplaneeringu kohaselt I kategooria maardla maa-ala, ehk
esmajärjekorras kaevandamiseks kasutusele võetav perspektiivne maardla. Pajusi valla (Põltsamaa
valla õiguseellane) üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon on mäetööstusmaa (turvas).
Kavandatav jätkutegevus on kooskõlas kehtivate planeeringutega.
Kooskõlas maapõueseaduse § 49 lõikega 6 edastas Keskkonnaamet 21.11.2019 kirjaga nr 122/19/450-6 kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks
Põltsamaa Vallavolikogule (registreeritud dokumendiregistris 22.11.2019 nr 6-2/2019/2237-1).
Vastavalt seadusele esitab kohaliku omavalitsuse üksus oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul
taotluse kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
Keskkonnaameti 03.01.2020 kirjaga nr 12-2/19/450-8 pikendati arvamuse andmise tähtaega kuni
07.02.2020.
Maapõueseaduse § 55 lõike 2 punkti 11 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus loa
väljastamisel siduv, kaevandamisloa andmisest keeldutakse juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei
ole nõus kaevandamisloa andmisega.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse
seaduse § 4, § 6, § 16 ja maapõueseaduse § 49 lõike 6 alusel.
1. Nõustuda Tapiku turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa väljastamisega
aktsiaseltsile TARA-TORF (registrikood 10039322) ja tehtava otsuse eelnõuga.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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