MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

Keskkonnaamet
1. Loa omaja

VALM 005(II)
1.1. Ettevõtja nimi AS TREV-2 Grupp
1.2. Äriregistrikood 10047362

2. Kaevandaja

3. Maardla

4. Mäeeraldis ja
selle
teenindusmaa

1.3. Aadress Pärnu mnt 463,
10916 Tallinn

2.1. Ettevõtja nimi AS TREV-2 Grupp
2.2. Äriregistrikood 10047362

2.3. Aadress Pärnu mnt 463,
10916 Tallinn

3.1. Maardla nimetus Miti (Mitiküla,
Palupera) kruusamaardla

3.2. Maardlaosa nimetus -

3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi
number 0528

3.4. Maardla põhimaavara
ehituskruus

4.1. Mäeeraldise nimetus Palupera kruusakarjäär (laiendus)
4.2. Mäeeraldise asukoht (maakond, vald) Valga maakond, Otepää vald
4.3. Mäeeraldise pindala 15,54 ha
4.4. Mäeeraldise teenindusmaa pindala 20,99 ha

5. Geoloogiline
uuring

Geoloogilise uuringu aruanne: Palupera karjääri põhjaosa täiendav uuring
(varu seisuga 01.02.2007); Palupera karjääri I ploki lamami geoloogiline
uuring (varu seisuga 01.01.2015).
geoloogiafondi number 7842;8617
varude kinnitamise otsus ja kuupäev keskkonnaministri käskkiri 05.06.2007
nr 671; keskkonnaministri käskkiri 03.11.2015 nr 986

6. Maavara
kogus

6.1. Mäeeraldise piirides arvutatud maavara kogus
Maavara kasutusala
ehituskruus
ehitusliiv

Aktiivne
tarbevaru
257
164

Aktiivne
Passiivne Kaevandatav Ühik
reservvaru varu
varu
227
tuh m3
145
tuh m3

6.2. Maavara kogus on esitatud seisuga 01.01.2019
7. Katend,
sh muld

Katendi kogus - tuh m3, sh mulla kogus tuh m3

8. Maavara
kasutamine

8.1. Maavara kasutusala teede ehitus, ehitus
8.2. Kaevandamise keskmine aastamäär 25 tuh m3
8.3. Kaevandamise maksimaalne aastamäär,
kogus ja ühik
8.4. Loa kehtivusaeg 23.01.2019 kuni 22.01.2034 (15 aastat)

9. Korrastamine Kaevandatud maa kasutamise otstarve: tehisveekogu ja metsamaa
10. Täiendavad
tingimused

10.01 Jäätmete ladustamine ja ladestamine on karjääris keelatud.
10.02 Seadmete ja masinate tankimine ning remont peab toimuma
mäeeraldise teenindusmaal, selleks ettenähtud kohas kus on tagatud
kõik vajalikud ohutusmeetmed.
10.03 Karjääris töö toimumise ajal kasta karjääris kaevise transportimisel
ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Töötamisel sademetevaesel
perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 °C, tuleb
teha pidevat tolmutõrjet.

11. Loa andmise Loa andmise faktiline ja õiguslik alus on toodud Keskkonnaministeeriumi
ja muutmise
Valgamaa keskkonnateenistuse juhataja 09.11.2007. a korralduses nr 2175.
otsused
Loa muutmise faktiline ja õiguslik alus on toodud Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regiooni juhataja 29.01.2014. a korralduses nr 1-15/14/35
„Maavara kaevandamislubade muutmine“, 03.10.2014. a korralduses
nr 1-15/14/297 „Maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamine“ ja
02.09.2016. a korralduses nr 1-3/16/2250 „Maavara kaevandamislubade
ümberregistreerimine“. Kaevandamisluba on muudetud Keskkonnaameti
23.01.2019 korraldusega nr 1-3/19/134.

Loa andja nimi ja amet
(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo
keskkonnaosakond
Kuupäev: 23.01.2019
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