EELNÕU 25.03.2019

KORRALDUS

Maavara kaevandamise keskkonnaloa andmine
Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldisele
I.

ASJAOLUD

OSAÜHING STARHILL (registrikood 10822453, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 34, 11415) esitas 20.02.2019 kirjaga nr 1-8/12-08 Keskkonnaametile Maardu ja Maardu II
lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise lubade HARM-129 ja HARM-142 liitmise,
kehtivusaja pikendamise, mäeeraldise ja selle teenindusmaa piiride Tõhelgi kinnistule laienemise ning
vastava hoideterviku arvelt kaevandatava varu suurendamise korrigeeritud taotluse (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 20.02.2019 numbriga 12-2/19/16-4).
Taotletav mäeeraldis asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas kahel lahustükil, mille
kogupindala on 27,64 ha ja teenindusmaa pindala on 50,76 ha ja mis paiknevad katastriüksustel
24501:001:0756 Maardu lõunakarjäär (maatulundusmaa 90%, mäetööstusmaa 10%) ja 24504:003:0790
Tõhelgi (maatulundusmaa). Loa kehtivusaja pikendamist taotletakse 5 aasta võrra (kuni 22.12.2024).
Seisuga 31.12.2018 oli olemasolevate kaevandamislubadega Maardu lubjakivikarjääri (loa nr HARM-129)
ja Maardu II lubjakivikarjääri (loa nr HARM-142) mäeeraldistega hõlmatud plokkide jääkvaru kokku
131,635 tuh m3:
2 plokk – ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 9,2 tuh.m3,
16 plokk – ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 83,018 tuh.m3,
17 plokk – ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 39,417 tuh.m3.
Maa-ameti 20.12.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/2789 on kinnitatud plokis 18 ehituslubjakivi aktiivseks
tarbevaruks 122 tuh m3 ja plokis 19 ehituslubjakivi aktiivseks tarbevaruks 17 tuh m3 (122+17=139 tuh.m3).
Riigilõiv 500 € on tasutud 14.01.2019 riigilõivuseaduse § 123 lõike 1 kohaselt.
Taotluse on kontrollinud keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja (21.01.2019, 19.02.2019 ja
04.03.2019 nr 9-3/19/1166).
Taotletava mäeeraldise teenindusmaa kattub osaliselt üle 10 ha pindalaga nimetute tehisjärvedega
(keskkonnaregistri kood VEE2005950 ja VEE2005930) ning nii teenindusmaa kui ka mäeeraldis kattub
nende tehisjärvede veekaitse- ja kalda piiranguvöönditega (vt p 2.3).
Taotletavale mäeeraldisele ja selle teenindusmaale jäävad geodeetilised märgid 38 (geodeetiliste punktide
andmekogu kood 98727; kaitsevöönd 3 m objekti keskmest) ja 140 (geodeetiliste punktide andmekogu
kood 53014; kaitsevöönd 3 m objekti keskmest). Käsitletud korralduse punktis 2.3.
Taotletavale mäeeraldisele ja selle teenindusmaale ulatuvad muinsuskaitse kinnismälestise Kultusekivi
(kultuurimälestiste riikliku registri kood 17690 ja 17689) kaitsevööndid. Plokkide 18 ja 19 piirid on paika

pandud kultusekivide tegelike asukohtadega looduses. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad
täielikult Rebala muinsuskaitseala kaitsevööndisse ning teenindusmaa idaosa kattub ka kuni ~3 m ulatuses
Rebala muinsuskaitsealaga (kultuurimälestiste riikliku registri kood 27015).
Taotletava mäeeraldise läänepoolse lahustüki lääneserv jääb riigitee Maardu mõisa tee nr 11102 äärmise
sõiduraja välimisest servast ~31,6 m kaugusele ja teenindusmaa lääneserv ~31,3 m kaugusele.
Läänepoolsema mäeeraldise lahustüki kirdenurgast ~31,1 m ja teenindusmaast ~13,2 m kaugusele jääb
Loo – Loovälja riigitee nr 11601 äärmise sõiduraja välimine serv. Taotletava mäeeraldise teenindusmaast
~2 m ja mäeeraldise idapoolsemast lahustükist ~24,1 m kaugusele jääb Loovälja lõunaring riigitee nr 1163
ots. Taotletava mäeeraldise põhjaservast ~50,0 m kaugusele jääb Tallinn – Narva riigitee nr 1 äärmise
sõiduraja välimine serv ning taotletava mäeeraldise teenindusmaa põhjaservast ~29,9 m kaugusele jääb
sama tee bussitasku äärmise sõiduraja serv (vt p 2.3).
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise
menetlusele haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) avatud menetluse sätteid, arvestades MaaPS erisusi.
MaaPS § 1 lõike 4 kohaselt kohaldatakse kaevandamisloa menetlusele keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
(edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades MaaPS erisusi.
Maavara kaevandamise loa taotlus on 06.03.2019 avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded. Taotluse menetlusse võtmisest teavitati 06.03.2019 kirjaga nr 12-2/19/16-5 OSAÜHING
STARHILL-i, Jõelähtme Vallavalitsust, Maa-ametit, Maanteeametit, Muinsuskaitseametit ning
mäeeraldise teenindusmaaga külgnevate katastriüksuste omanikke. Avalikustamise käigus huvitatuid
isikuid ei lisandunud.
KeÜS § 47 lõige 2 sätestab, et kui Keskkonnaametile esitatud taotlus vastab õigusaktidega sätestatud
nõuetele, avaldab keskkonnaloa andja avatud menetluse korral keskkonnaloa taotluse esitamise kohta
viivitamata teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teate võib
jätta kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kui kavandatud tegevusega kaasnev
keskkonnahäiring või keskkonnarisk on nii väike, et selle vastu puudub piisav avalik huvi.
Keskkonnaamet jättis kaevandamisloa taotluse kohta antava haldusakti eelnõu teate kohalikus või
maakondlikus ajalehes avalikustamata, kuna kavandatav tegevus on väikese mõjuga (sisuliselt loa
kehtivusaja pikendamine korrastamiseks ja hoideterviku arvelt täiendavalt kaevandatava varu väljamiseks)
ja sellega kaasnev keskkonnahäiring või keskkonnarisk on väike ning antud tegevuseks puudub piisav
avalik huvi.
Vastavalt MaaPS § 49 lõikele 6 saatis loa andja maavara kaevandamise loa taotluse ning taotluse kohta
tehtava otsuse eelnõu kirjaliku arvamuse saamiseks mäeeraldise asukoha kohalikule omavalitsusele ja
maavarade komisjonile.
Jõelähtme Vallavolikogu nõustus/ei nõustunud Maardu ja Maardu II lubjakivikarjääri maavara
kaevandamise lubade muutmisega.
Maavarade komisjon nõustus/ei nõustunud XX.XX.2019 istungi protokollilise otsusega nr 19-XXX
Maardu ja Maardu II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise lubade muutmisega.
Vastavalt HMS § 48 lõikele 1 avalikustati XX.XX.2019 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
Maardu ja Maardu II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise lubade muutmise eelnõu. Avalikustamise
käigus ettepanekuid ega vastuväiteid laekus/ei laekunud.
Vastavalt HMS § 40 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti väljastamist menetlusosalistele
võimaluse kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus või vastuväited.
Keskkonnaamet küsis OSAÜHING STARHILL-ilt XX.XX.2019 kirjaga nr XXX arvamust või
vastuväiteid kaevandamisloa muutmise eelnõu kohta kahe nädala jooksul alates eelnõu kättesaamisest.
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II.

KAALUTLUSED

2.1. Õiguslik alus
Vastavalt MaaPS § 49 lõikele 1 esitab taotleja kaevandamisloa saamiseks kaevandamisloa andjale taotluse.
MaaPS § 48 kohaselt annab kaevandamisloa Keskkonnaamet. Vastavalt MaaPS § 49 lõikele 6 ja 7 saadab
loa andja kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu arvamuse saamiseks
kavandatava kaevandamiskoha kohalikule omavalitsusele ja maavarade komisjonile, kes teatavad oma
arvamusest kirjalikult.
Keskkonnaameti hinnangul vastab esitatud maavara kaevandamise loa taotlus MaaPS § 50 toodud nõuetele.
Tulenevalt MaaPS § 50 lõikest 6 tuleb kaevandamisloa taotlemisel taotlusele lisada
kaevandamisjäätmekava, kui kaevandamise käigus tekib kaevandamisjäätmeid, mida ladustatakse
mäeeraldise teenindusmaal, mis ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse § 35² tähenduses. MaaPS § 50 lõike 3
punkti 5 kohaselt peab kaevandamisloa taotluse seletuskiri sisaldama andmeid kaevandamise käigus
tekkivate kaevandamisjäätmete kohta. Kui jäätmed tekivad kaevandamise käigus, siis jäätmeseaduse § 42¹
lõike 3 punkti 1 alusel esitatakse kaevandamisjäätmekava loa andjale kinnitamiseks koos asjaomase loa
taotlusega, lähtudes MaaPS kehtestatud nõuetest. Jäätmeseaduse § 7¹ lõike 1 kohaselt loetakse
kaevandamisjäätmeteks jäätmed, mis on tekkinud maavarade uuringute, maavarade kaevandamise,
rikastamise ja ladustamise ning kaevandamise töö tulemusena. Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldise
kaevandamisjäätmekava on kinnitatud Keskkonnaameti 19.12.2014 kirjaga nr HJR 1-15/14/730-1.
2.2.

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 punkti 1 kohaselt
tuleb hinnata keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise
või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
KeHJS § 6 lõike 1 punkti 28 kohaselt kuulub olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka maavara
pealmaakaevandamine suuremal kui 25 ha.
KeHJS § 11 lõike 1 kohaselt vaatab otsustaja tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse keskkonnamõju
hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral õigusaktis
sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul.
KeHJS § 11 lõige 3 sätestab, et § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse
keskkonnamõju hindamine (edaspidi ka KMH) selle vajadust põhjendamata.
Kui kavandatava tegevusega kaasneb eeldatavalt oluline keskkonnamõju, jätab otsustaja selle
keskkonnamõju hindamise algatamata KeHJS § 11 lõike 6 alusel, kui eelhinnangust selgub, et kavandatava
tegevuse keskkonnamõju on juba keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise
käigus asjakohaselt hinnatud ja otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet.
Keskkonnaamet jättis oma XX.XX.XXXX kirjaga nr XXXXXX „Maardu lubjakivimaardla Maardu ja
Maardu II lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise lubade muutmise taotlusele
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine” algatamata keskkonnamõju hindamise kaevandamisloa
nr HARM-XXX andmise menetluse käigus.
2.3.

Kaalutlused loa andmisel

Menetluse käigus kogutud andmestiku põhjal on vajalik välja selgitada, kas konkreetse loa taotluse puhul
esineb MaaPS § 55 sätestatud loa andmisest keeldumise aluseid. Muu hulgas keeldutakse kaevandamisloa
andmisest, kui kaevandamine on vastuolus riigi huvidega. Kaevandamiseks taotletav maavara näol on
tegemist aluspõhja maavaraga, seega kuulub antud maavara riigile. Riigile kuuluva maavara kasutada
andmisel on vajalik tuvastada võimalik vastuolu riigi huvidega. Loa andmisest keeldumise alused selgitab
välja menetleja. Vajadusel küsib loa menetleja loa taotlejalt esitatud taotluse ja muude asjakohaste
dokumentide kohta täiendavat informatsiooni.
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MaaPS § 55 lõike 2 punkti 10 alusel keeldutakse kaevandamisloa andmisest, kui kaevandamine on
vastuolus riigi huvidega. Riigi huvi on käsitletud Riigikogus 06.06.2017 vastu võetud
strateegiadokumendis „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“. Riigi huvi esinemist või puudumist
analüüsitakse vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 13.06.2013 käskkirjaga nr 610 kinnitatud
juhendile „Juhend riiklike huvide kaalumiseks ehitusmaavarade kaevandamis- ja uuringulubade taotluste
menetlemisel lähtuvalt varustuskindluse tagatusest“.
Kui taotletakse kaevandamisluba või loa muutmist või mäeeraldise laiendamist selliselt, et taotletava
tegevuse tulemusena tagatakse maavara säästlik kasutamine või korrastamistingimuste otstarbekam
täitmine, ei ole vajalik varustuskindluse analüüsi teostamine.
Maardu lubjakivimaardlas maavara kaevandamise lubadega HARM-129 ja HARM-142 muutmisega
tagatakse maavara säästlik kasutamine hoideterviku likvideerimise avelt ning kaevandamisega samaaegne
mäeeraldise korrastamine.
Korrastamise tagamine on riigi huvi ning Keskkonnaamet on seisukohal, et selliselt mäeeraldise
teenindusmaa piiride muutmine, et oleks võimalik korrektselt korrastada kogu ala, mis ka reaalsuses vajab
korrastamist, ei ole vastuolus riigi huviga.
MaaPS § 55 lõige 3 punkt 1 sätestab, et kaevandamisloa 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 OSAÜHING STARHILL ei ole
karistusregistrisse kantud kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest (karistusregistri päring
seisuga 21.03.2019).
Looduskaitseseaduse § 37 lg 4 kohaselt ei laiene kalda piiranguvööndis maavara kaevandamise piirangud
maavara või maa-ainese kaevandamise tõttu tekkinud tehisveekogule, mis asub maardlal, mäeeraldisel või
selle teenindusmaal, kuni kaevandatud maa korrastamise kohustuse täidetuks tunnistamiseni
maapõueseaduses sätestatud korras. Veekaitseseaduse § 29 lg 5 kohaselt ei laiene veekaitsevööndis
maavara kaevandamise piirangud maavara või maa-ainese kaevandamise tõttu tekkinud tehisveekogule,
mis asub maardlal, mäeeraldisel või selle teenindusmaal, kuni kaevandatud maa korrastamise kohustuse
täidetuks tunnistamiseni maapõueseaduses sätestatud korras.
Geodeetilise märgi 140 kohta oli lisatud taotlusele Maa-ameti geodeesia osakonna kooskõlastus, mille
kohaselt kui nimetatud märki ei ole võimalik säilitada, siis võib märgi likvideerida ja asendamine ei ole
vajalik. Geodeetilise märgi 38 kohta oli taotlusele lisatud 08.01.2019 OÜ J.Viru Markšeideribüroo
kirjavahetuse Maa-ameti geodeesia osakonnaga, mille kohaselt on geodeetiline märk nr 38 likvideeritud.
Taotlusele on lisatud Muinsuskaitseameti kooskõlastused 22.10.2015 nr 5.1-2/2551, 17.11.2003
nr A-11/289, 14.09.2018 nr 1.1-7/2134 ja 17.10.2018 nr 1.1-7/2134-2. Muinsuskaitseameti kooskõlastuse
kohaselt lubab Muinsuskaitseamet kaevandamist kultusekivide ümbrusest 15 m kaugemal, samas kui 15 m
ulatuses mälestiste ümber tuleb säilitada maapinna puutumatus. Pärast kaevandamise lõppemist tuleb kahe
kivi vaheline ala vastavalt Muinsuskaitseameti seatud tingimustele tagasi täita.
Taotlusele on lisatud Maanteeameti kooskõlastused 06.01.17 nr 15-2/16-00723/288 ja 02.10.15
nr 15-2/15-00699/142, millede kohaselt Maanteeamet ei nõustu kaevandamisega riigiteede 11601
Loo-Loovälja ja Maardu mõisa tee nr 11102 kaitsevööndites, mille laius on mõlemal pool äärmise sõiduraja
välimisest servast 30 meetrit. Lisatud on ka Maanteeameti kooskõlastus 16.04.13 nr 19-8/13-00466/006.
Maakatastriseaduse § 18¹ lõike 10 järgi peab maavara (v.a turba) kaevandamiseks ja töötlemiseks
kasutatava maa katastriüksuse sihtotstarve olema mäetööstusmaa. Vastavalt maakatastriseadusele § 18²
lõike 4 kohaselt katastriüksusele, millele on välja antud maavara kaevandamise luba, määratakse
kaevandamisloast tulenevalt mäetööstusmaa või turbatööstusmaa sihtotstarve.
2.4. Täiendavate tingimuste seadmine
HMS § 3 lõike 1 kohaselt võib haldusmenetluses piirata isiku põhiõigusi ja – vabadusi ning tema muid
subjektiivseid õigusi ainult seaduse alusel. Haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan
kaalutlusõiguse alusel (HMS § 5 lõige 1). Kaalutlusõigus tuleb teostada kooskõlas volituste piiride,
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kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes
põhjendatud huve (HMS § 4 lõige 2). Vastavalt keskkonnaministri 06.05.2005 määruse nr 36
„Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise
kord, taotluse vorm, täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise
uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm“ § 6 lõikele 6 märgitakse kaevandamisloa lahtrisse
„Täiendavad tingimused“ nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavarade ratsionaalse kasutamise
tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest ja kaevandamisjäätmete
käitlemisest tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks. Kaevandamisloaga reguleeritakse vaid mäeeraldises
ja mäeeraldise teenindusmaal läbiviidavaid tegevusi ning nähakse ette leevendusmeetmeid otseselt
kaevandamisest tulenevatele keskkonnamõjudele.
Kuna tegemist on põhiliselt olemasolevate lubade muutmisega, siis vaatab Keskkonnaamet üle ka
varasemalt lubadele kantud täiendavad tingimused ning hindab nende asjakohasust.
Maavara kaevandamise loale HARM-129 on kantud järgmised täiendavad tingimused:
1. Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni kella 7.00 kuni 23.00;
2. Sademeteta perioodil on keelatud purustus-sorteerimissõlme töö ilma niisutussüsteemita
välistemperatuuril üle +5°C (ööpäeva keskmine);
3. Tolmuheitmete vähendamiseks piirata veokite liikumiskiirust karjääris kuni 30 km/h ning kuival ajal
(kevad-suvi-sügis) regulaarselt kasta karjääri teid ja teenindusplatse veega;
4. Korraldada tolmu seiret ettevõtte tootmisterritooriumi piiril. Ajavahemikul 01.04.-31.10. teostada
igakuised tolmuheitmete mõõtmised. Mõõtmised teostada erinevate seadmete (purustussorteerimissõlm, ekskavaator ning kallur) samaaegsel töötamisel ja vastavalt hajuvusele ebasoodsate
ilmastikutingimustel (pikaajaline kuiv ajalõik ehk vähemalt 1 nädal sademeteta perioodi, tuul elamute
suunas). Mõõtmiste tulemused edastada Keskkonnaameti Harju kontorile ja Jõelähtme
Vallavalitsusele;
5. Vähemalt üks kord pikaajalisel kuival perioodil (juuni-august) mõõta peentolm (PM 10) sisaldus (fooni
mõõtmiseks kaaluda eriti peene tolmu PM 2,5 mõõtmist);
6. Jätkata ehitiste seiret varasemalt tehtud valimi alusel (lühikese kaevandamisaja tõttu teha vähemalt
ühekordne ekspertiis pärast mäetööde lõppu);
7. Kui kaevandamise käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht,
sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kaevandaja kohustatud seiskama tööd, säilitama
leiukoha muutumatuna ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile ja Jõelähtme
Vallavalitsusele.
8. Igakuiselt tuleb esitada Jõelähtme Vallavalitsusele kaevetööde aruanne.
Maavara kaevandamise loale HARM-142 on kantud järgmised täiendavad tingimused:
1. Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni kella 7.00 kuni 23.00. Öisel ajal, riigipühadel ja
nädalavahetustel on töötamine keelatud.
2. Karjääris paiknevate õhuliinide tõttu ei ole lõhketööd lubatud mäeeraldise loodenurgas.
Vastavad tingimused tulenevad KMH aruandest ning need kantakse ka uuele loale. Täiendavalt lisatakse
Muinsuskaitseameti ettepanekul kaevandamisloale tingimus, et muinsuskaitse kinnismälestise Kultusekivi
(kultuurimälestiste riikliku registri kood 17690 ja 17689) kaitsevööndis kaevandamine ning kaevandatud
maa korrastamine toimub vastavalt Muinsuskaitseameti kooskõlastusele.
III.

OTSUSTUS

Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks MaaPS § 48 ja § 52 lõike 2, keskkonnaministri 23.01.2017 määruse
nr 4 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse
esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa,
geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm“ ning Keskkonnaameti peadirektori
15.08.2016 käskkirja nr 1-1/16/306 „Osakondade põhimääruse kinnitamine“ lisa 1 „Keskkonnaosakonna
põhimääruse kinnitamine“ ning tuginedes Jõelähtme Vallavolikogu XX.XX.2019 kirjale nr XX, maavarade
komisjoni XX.XX.2019 istungi protokollilisele otsusele nr 19-XX ja OSAÜHING STARHILL taotlusele,
otsustan:
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3.1. anda OSAÜHINGULE STARHILL maavara kaevandamise luba nr HARM-XX (lisatud) Maardu
lubjakivikarjääri mäeeraldisele kehtivusajaga kuni 22.12.2024;
3.2. alates XX.XX.2019 tunnistada maavara kaevandamise luba nr HARM-129 kehtetuks;
3.3. alates XX.XX.2019 tunnistada maavara kaevandamise luba nr HARM-142 kehtetuks.
Maavara kaevandamise luba nr HARM-XX on kättesaadav Keskkonnaameti e-teenuste portaalis
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.
Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide
käesoleva haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo
keskkonnaosakond
Saata: OSAÜHING STARHILL
Teadmiseks: Jõelähtme
Muinsuskaitseamet

Vallavalitsus,

Tehnilise

Moonika Aunpuu
maapõuespetsialist
maapõuebüroo
keskkonnaosakond
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Järelevalve

Amet,

Maa-amet,

Maanteeamet,

