MAAVARA KAEVANDAMISE LOA TAOTLUSE VORM
1. Taotleja

1.1. Ettevõtja nimi Osaühing KEKKILÄ EESTI
1.2. Äriregistri kood / isikukood
10980212

2. Kaevandaja

3. Maardla

1.3. Aadress Pärnu maakond,
Pärnu linn, Papiniidu tn 5Büroomaja 1, 80010

2.1. Ettevõtja nimi Osaühing KEKKILÄ EESTI
2.2. Äriregistri kood / isikukood
10980212

2.3. Aadress Pärnu maakond,
Pärnu linn, Papiniidu tn 5Büroomaja 1, 80010

3.1. Maardla nimetus Sooniste

3.2. Maardla osa nimetus -

3.3. Maardla (maardla osa)
registrikaardi number 0123

3.4. Maardla põhimaavara
Hästilagunenud turvas
Vähelagunenud turvas

4. Mäeeraldis ja 4.1. Mäeeraldise nimetus Sooniste turbatootmisala
selle
4.2. Mäeeraldise liik:
teenindusmaa
uus mäeeraldis [ ] olemasoleva muutmine [X] olemasoleva laiendus [ ]
lubade liitmine [ ] kehtivusaja pikendamine [ ] ümberregistreerimine [ ]
osaline ümberregistreerimine [ ]
4.3. Mäeeraldise asukoht (maakond, kohaliku omavalitsuse üksus) Harju
maakond, Saue vald
4.4. Mäeeraldise pindala, 98,93 ha
4.5. Mäeeraldise teenindusmaa pindala, 130,78 ha
4.6. Mäeeraldisele ja selle teenindusmaale jäävate kinnisasjade loetelu
Sooniste turbatootmisala (51801:002:0260)
5. Geoloogiline
uuring

5.1. Geoloogilise uuringu loa omaja
5.2. Geoloogilise uuringu luba:
loa registreerimise number
loa kehtivuse aeg
5.3. Geoloogilise uuringu tegija OÜ Inseneribüroo STEIGER
5.4. Geoloogilise uuringu aruanne:
Nimetus Sooniste turbamaardla Sooniste turbatootmisala jääkvaru
uuringu aruanne (varu seisuga 30.09.2017. a)
geoloogiafondi number EGF 8895
maavaravaru arvele võtmise otsus ja kuupäev Maa-ameti peadirektori
08.05.2018. a käskkiri nr 1-1/18/866

6. Maavara
kogus

6.1. Mäeeraldise piirides arvutatud maavara kasutusala, kogus ja ühik:
aktiivne tarbevaru 46 tuh t, vähelagunenud turvas
aktiivne tarbevaru 388 tuh t, hästilagunenud turvas
kaevandatav varu 46 tuh t, vähelagunenud turvas
kaevandatav varu 352 tuh t, hästilagunenud turvas

6.2. Maavara kogus on esitatud seisuga 16.10.2018. a
6.3. Mäeeraldisele jäävate maavaravaru plokkide nimetused
Plokk 1 aT, Plokk 2 aT,
7. Katend,
sh muld
8. Maavara
kasutamine

Katendi kogus 0 tuh m3, sh mulla kogus, 0 tuh m3
8.1. Maavara kavandatav kasutusvaldkond aiandus ja energeetika
8.2. Kaevandamise keskmine aastamäär, 10 tuh t
8.3. Kaevandamise maksimaalne aastamäär, 10 tuh t
8.4. Loa taotletav kehtivusaeg 30 aastat

9. Lisad

Loa taotleja

9.1. Maavara arvelevõtmise dokumendi ärakiri [x]
9.2. Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu
aruanne, milles esitatud ettepaneku alusel on tehtud otsus võtta arvele
maavara, mille kaevandamiseks luba taotletakse [x]
9.3. Kui kaevandamisluba taotletakse maavara otsinguks antud kehtiva
üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloaga määratud uuringuruumi
piires või vähem kui aasta möödumisel sellise loa kehtivuse lõppemisest
ja taotleja ei ole selle loa omaja, üldgeoloogilise uurimistöö loa või
uuringuloa omaja nõusolek [ ]
9.4. Eraõigusliku isiku omandis oleva maavara korral, kui maavara ei
kuulu kaevandamisloa taotlejale, mäeeraldise ja mäeeraldise
teenindusmaa asukoha kinnisasja omaniku nõusolek tema omandis oleva
kinnisasja kasutamiseks1 [ ]
9.5. Maapõueseaduse § 50 lõikes 6 sätestatud juhul
kaevandamisjäätmekava [ ]
________________
1
– võimalik esitada kaevandamisloa taotluse menetluse käigus
Ly Lauringson /juhatuse liige/ /allkirjastatud digitaalselt/ 22.10.2018. a
nimi
amet
allkiri
kuupäev

