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Volituste andmine töörühma moodustamiseks
kaevandamisloa taotlusele hinnangu andmisel
asjaolude kaardistamiseks ja analüüsiks
Eesti Energia Kaevandus AS (EEK) teavitas 5. mai 2015 kirjaga EP-KES-1.01/318 kavatsusest
taotleda olemasoleva kaevandusloa muutmist selliselt, et oleks lubatud Tammiku mäeeraldise idaosas
Jõhvi valla territooriumil põlevkivi jääkvaru karjääriviisiline kaevandamine.
Selleks, et teostada võimaliku kaevandamise käigus mäemassi teisaldamine optimaalselt ja
eesmärgipäraselt soovib EEK välja selgitada puudutatud osapoolte soovid kaevandamisjärgse
maastiku kujundamise osas ning hinnata soovide teostatavust lähtuvalt planeeritud
hüdrogeoloogilistest uuringutest ning kaevandamisloa muutmisega vältimatult kaasneva
keskkonnamõjude hindamise tulemustest.
Maksimaalselt kõikide osapoolte huvide arvestamiseks uuringute ja planeerimistöö käigus soovib EEK
võimalikult varakult kaasata Kose küla elanikke, omavalitsust ning teisi võimalikke huvitatud
osapooli, millest johtuvalt teeb ettepaneku osapoolte esindajatest töörühma moodustamiseks.
Kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu arvamuse andmise pädevus on
volikogul vastavalt maapõueseaduse § 28 lõikele 3 koostoimes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõikega 2.
Arvestades eeltoodut ning aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja
lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 45 „Jõhvi valla põhimäärus“ § 45 lõikest
3, vallavolikogu
otsustab:
1. Volitada vallavalitsust moodustama Tammiku mäeeraldise põlevkivi jääkvaru karjäärivälise
kaevandamisega seonduvalt kõikide huvipoolte esindajaid hõlmav töörühm ning juhtima selle tööd.
Töörühma töö eesmärgiks on planeeritava karjääriala ja selle lähiümbruse kaevandamisjärgse
maastiku- ja infrastruktuurilahenduste võimalike alternatiivide kaardistamine ja analüüs lähtuvalt
erinevate osapoolte huvidest.
2. Töörühmal esitada peale kõiki uuringuid ja analüüse ning kaevandamisloa muutmise taotluse
esitamisel vastav eelnõu volikogule arvamuse andmiseks kaevandamisloa muutmise taotlusele,
millega töörühma töö lõpeb.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse
teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
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