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MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

oÜ vKG Kaevandused

2.1, Ettęvõtja nimi oÜ vKG Kaevandused
I

,2.2. 'Ąriregistrikood (isikukood) |2.3.--\_-___--------l]

108s4884
I

2.4. Majandustegevuse registri number

ja 
1eeistrņry kandmļse kuu1äev

3.1. Maardla nimetus

Eesti põlevkivimaardla

r.ī- vruurār" į.'""įūosa)iųistriįaa.āi
number 0002

Aadress Järryeküla tee t4

30328 Kohtla-Järve

KAO00053

19.08.2004. a.

KMIN.O55
(registreerimise number)

Loa omanik

Kaevandaja

3
Maardla

4
Mäeeraldis

6
Geoloogiline

Āuar".' Järveküla tee |4

30328 Kohtla_Järve

KAO00053

19.08.2004. a.

3.2. Maardlaosa nimetus

ojamaa uuringuväli

' 3.4' Maardla põhimaavara
ļ

ļ põlevkivi
l

3.5. Maardla tähtsus:

üleriigilise tähtsusega tX] kohaļiku tähtsusega

rurā"..aāi.. ri*.tr. õj uį uu põlevkivikaevandus
tl

4.r.

į.z.

l+i

Mäeeraldise liik:

uus mäeeraldis tx]

ümberregistreerimine t l
Mäeeraldis. u.uķoūį

Ida-Viru mk, Mäetaguse ja
Maidla v

olemasoleva laiendus t ]

ümbervormistamine t ]
i

l4.4. Mäeeraldise pindala, ha

1694,21

6.r.

e .2.

ļ

Pindala, ha -

Kaevandamisega rikutud korrastat av a maa kasutamise otstarve -

Geoloogilise uuringu loa omanik

Geoloogilise uuringu luba:

.; ,Et

(isikukood)

108s4884

ja registrisse kandmise kuupäev



uuring

7
Maavaravarud

8
Maavaravaru
kasutamine

9
Täiendavad
tingimused

väljaandja

Uuringu tegĮa ENSV Geoloogia Valitsus

Uuringu aruanne

nimetus ,,Eesti põlevkivimaardla kaevevälja L2 ja kaevevälja 14
põhjaosa detailne geoloogiline uuringoo

fondi number varude kinnitamise otsus ja kuupäev

' 3zl.s 9s-44 16.10.1995. a

number loa kehtivus

7.1. Aktiivne varu:

maavara nimetus

põlevkivi

tarbevaru

s8 681

feservvaru ühik

tuh t

'1.2. Passiivne varu:

maavaranimetus ühik

,t.J. Kaevandatav varu:

maavara nimetus

põlevkivi

varu

58 681

ühik

tuh t

7.4. Mulla maht: kogus ühik

8.1.

8.2.

Maavara kasutusala energia ja

Maavara kaevandamise

keskmine aastamäär

põlevkiviõli tootmine

kogus ühik

8.3. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär

kaevandamislubadele KMIN-055 ja KMIN-066 kokku on 3 500 tuh t,
kuid VKG Kaevandused oÜle antud kõikide põlevkivi kaevandamise
lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui2772 tuh t.

8.4. Loa kehtivusaeg 27.09.2029

Loa eritingimusena kehtestatakse, et loa valdaja peab:
jätkama seiret Muraka soostiku ökosüsteemidę seisundi ja
hüdroloogilise režiimi ning põhjavete vaheliste seoste
määramiseks. Korraldama veerežiimi vaatlusi kaevandamisloa
kehtivuse jooksul, tegema kindlaks kui palju ja kuidas

' aluspõhjaliste veekihtide veetaseme muutused põhjustavad
muutusį Muraka raba veerežiimis. Hüdrogeoloogilise seire
korraldamisel peab programmr kooskõlastama
Keskkonnaministeeriumiga ning saadud andmed esitama igal



aastal Keskkonnaministeeriumile;
looma enne kaevandamise alustamist maardla
įtuįāatinuu.iĮir. mudeli, mille abil saaks lahendada
ulatuslikumaid ajalis-ruumilisi ülesandeid, kus oleks arvestatud
ka töįitava Estonia kaevanduse mõjudega. Mudelit tuleb ļ

pidevalt korrigeerida ja täiendada eespool nimetatud seire- ja 
l

vaatlusandmetega ning selles on vaja arvestada Aidu karjääri 
ļ

ning Viru ja Estonia kaevanduse mõjudega; 
i

pinnavee seire korraldamįsel võtma arvesse vaatluspunktid' mis 
l

olid esitatud pinnavee seire vahearuandes olemasoleva olukorra
kaardistamisel (vahearuanne, mai 2004\, Konkreetsed seire
tingimused (reostusnäitajad, sagedus jm) reguleeritakse vee
erikasutusloaga ja saadud andmed peab loa valdaja esitama igal
aastal lda-Virumaa keskkonnateenistusele ia
Keskkonnaminįsteeriumile; i

mäeeraldįse lõunapoolses osas, lõuna pool mõttelist joont, mis 
ļ

ületab' mäeeraldise plaanil olevat punkti 64'78l-34 punktiga,
mille koordinaadid on X - 6572290'0 m ja Y - 6839990,0 m ei ole
lubatud alustada kaevandamist enne kui on selgunud vähemalt 5 

|

aastat kestnud sooseire ja põhjaveeseire tulemused ning juhul1
kui need osutavad kaevandamisest tingitud kahjustava 

I

keskkonnamõju puudumisele kaitsealal. Kui seire tulemusel
ilmneb, et kaevandamine allpool mäeeraldįse lõuna poolset 

ļ

mõttelist joont tekįtaks Muraka Looduskaitsealale soovimatuid 
]

keskkonnamõjusid, on Keskkonnaministeeriumil õigus muuta
loas määratud mäeeraldise suurust ja loa eritingimusi; 

l

allmaakaevandamisega kaasnevate mõjude väljaselgitamiseksļ
metsįsele moodustaūa seireala looduskaitseregistris EELIS]
registreeritud Kiikla metsise püsielupaiga I ja II vötindi piirides
ning tetlima jätkuvalt igal aastal kvantitatįįvse loenduse
metsislaste asustustiheduse ja sigimise edukuse kohta; 

ļ

kasutama Kiikta metsise püsielupaiga I ja II vtiöndi piirides i

kamberkaevandamist ning kõik mäetöödega seotud
kommunikatsioonid viima maa allal
kaevandamisest tingitud veetaseme langusel mäeeraldisel ja selle
piirkonnas asuvate majapidamiste kaevudes tagama elanike
pideva varustamise joogiveele kehtestatud nõuetele vastava
veega. 

ļ

teostama mäeeraldisel ja sellega külgnevas piirkonnas põhja- ja
pinnasevee seiret ning esitama tulemuste aruanded loa andjale,
kohalikule omavalitsusele j a Keskkonnaametile;
täitma Maidla vallaga l5.01.2010.a sõlmitud kokkulepet ,,Heade
kavatsuste protokoll Ojamaa kaevandused mõjupiirkonda 

ļ

jäävate kütade veevarustussüsteemi väljaarendamiseks Maidla
vallast'

on muudetud kantsleri l0.augusti 2009.a käskkirjaga nr 13 l9 ja kantsleri ........ käskkirjaga nr ............

pitser kuuįaev


