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Eesti Maavarade Komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.04.2005 nr 28

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» (RT I 2004, 84, 572) § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
KOMISJONI PÄDEVUS JA KOOSSEIS

§ 1. Eesti Maavarade Komisjon

Eesti Maavarade Komisjon (edaspidi komisjon) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas moodustatav
geoloogia, mäenduse, keskkonnakaitse ja teiste erialade asjatundjate komisjon, mille põhiülesanne on
Keskkonnaministeeriumi nõustamine maapõue uurimise ja kasutamise ning maavarade arvestamise,
maavaravarude kinnitamise, kvalifitseerimise ja mahakandmise ning kaitse küsimustes.

§ 2. Komisjoni pädevus

Komisjoni pädevuses on:
1) üleriigilise ja kohaliku tähtsusega maardlas asuva maavara geoloogilise uuringu loa või kaevandamisloa
taotluste läbivaatamine ja ettepaneku tegemine loa andmiseks või andmata jätmiseks;
2) üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu aruande läbivaatamine, uuringu tulemuste hindamine,
ettepaneku tegemine uuringuaruande kinnitamiseks või kinnitamata jätmiseks;
3) ettepaneku tegemine maavaravarude riikliku bilansi kinnitamiseks või kinnitamata jätmiseks;
4) ettepaneku tegemine maavara kaevandamisega rikutud maa korrastamisprojekti rakendamiseks või
rakendamata jätmiseks;
5) ettepanekute tegemine maapõue kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
6) kohalike omavalitsusüksuste nõustamine maapõue uurimise ja kasutamise ning maavarade arvestamise ja
kaitse küsimustes;
7) hinnangute andmine ja vajaduse korral ettepanekute tegemine muudes maapõue uurimise, kaitse ja
kasutamisega seotud küsimustes.

§ 3. Komisjoni koosseis ja selle kinnitamine

(1) Komisjoni koosseisu kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ja
erialaliitude esindajad ning vajadusel teised erialaasjatundjad.

(2) Komisjoni koosseisu kuulub 5–10 liiget.

(3) Komisjoni koosseisu kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga kolmeks aastaks ja määrab nende hulgast
komisjoni esimehe, aseesimehe ning sekretäri.

2. peatükk
KOMISJONI TÖÖKORRALDUS

§ 4. Komisjoni asjaajamise korraldamine

Komisjoni asjaajamist korraldab Keskkonnaministeerium.

§ 5. Materjalide esitamine komisjonile

Komisjon võtab oma koosolekul arutamisele küsimused, mille materjalid on esitatud komisjonile vähemalt 10
tööpäeva enne komisjoni istungit. Komisjoni esimehe või tema puudumisel aseesimehe nõusolekul võib võtta
arutamisele küsimusi, mis on esitatud vähem kui 10 tööpäeva enne istungit.

§ 6. Komisjoni koosolekud
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(1) Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus.

(2) Komisjoni koosoleku toimumisest teatatakse komisjoni liikmetele ette vähemalt 10 tööpäeva enne komisjoni
istungit.

(3) Komisjoni koosolekust osa võtma võib kutsuda ka kohaliku omavalitsusüksuse esindaja, kelle
haldusterritooriumi arutatav küsimus puudutab. Omavalitsusüksuse esindaja kutsumisest teavitatakse komisjoni
liikmeid lõikes 2 sätestatud ajal.

§ 7. Komisjoni otsustusvõime ja otsuste tegemine

(1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa komisjoni esimees või aseesimees ja
vähemalt pool ülejäänud liikmetest.

(2) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdse
jagunemise korral otsustab esimehe, või tema puudumisel aseesimehe hääl. Kui komisjoni liige ei ole tehtud
otsusega nõus, võib ta esitada oma eriarvamuse Keskkonnaministeeriumile.

(3) Komisjon esitab oma otsuse arutamisel olnud küsimuse kohta Keskkonnaministeeriumile kirjalikult hiljemalt
viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

(4) Komisjoni koosolekud protokollitakse, koostades iga arutelul olnud küsimuse kohta eraldi protokolli.
Protokollis antakse ülevaade asja senise menetlemise käigust ja tehtava otsuse põhjendus.

(5) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema puudumisel koosolekut juhtinud komisjoni aseesimees
ja sekretär.

(6) Protokollile lisatakse komisjoni koosolekust osavõtnute nimekiri koos allkirjadega.

(7) Komisjon esitab oma koosoleku protokollid Keskkonnaministeeriumile hiljemalt viie tööpäeva jooksul
pärast koosoleku toimumist.

§ 8. Ekspertide kaasamine

Komisjonil on õigus kaasata komisjoni töösse geoloogilise uuringu aruannete, loa taotluste ja
korrastamisprojektide hindamiseks täiendavalt asjaomase eriala spetsialiste, kes esitavad oma arvamuse
komisjonile kirjalikult.

§ 9. Komisjoni liikmete ja ekspertide tasustamine

Komisjoni liikmeid ja eksperte tasustatakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi eelarverealt.

Minister Villu REILJAN

Halduse ja õiguse asekantsler
kantsleri ülesannetes Uno VEERING
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