
 

 
MAAVARA KAEVANDAMISE LOA TAOTLUSE VORM 

1. Taotleja 1.1. Ettevõtja nimi 

1.2. Äriregistri kood / isikukood 1.3. Aadress 

2. Kaevandaja 2.1. Ettevõtja nimi 
2.2. Äriregistri kood / isikukood  2.3. Aadress  

3. Maardla 3.1. Maardla nimetus 3.2. Maardla osa nimetus 
3.3. Maardla (maardla osa) 
registrikaardi number 3.4. Maardla põhimaavara 

4. Mäeeraldis ja 
selle 
teenindusmaa 

4.1. Mäeeraldise nimetus 

4.2. Mäeeraldise liik: 
uus mäeeraldis [ ] olemasoleva muutmine [ ] olemasoleva laiendus [ ] 
lubade liitmine [ ] kehtivusaja pikendamine [ ] ümberregistreerimine [ ] 
osaline ümberregistreerimine [ ] 

4.3. Mäeeraldise asukoht (maakond, kohaliku omavalitsuse üksus) 
4.4. Mäeeraldise pindala, ha 
4.5. Mäeeraldise teenindusmaa pindala, ha 
4.6. Mäeeraldisele ja selle teenindusmaale jäävate kinnisasjade loetelu 

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 

5.4. Geoloogilise uuringu aruanne: 
nimetus 
geoloogiafondi number 
maavaravaru arvele võtmise otsus ja kuupäev 

6. Maavara 
kogus 

6.1. Mäeeraldise piirides arvutatud maavara kasutusala, kogus ja ühik: 
aktiivne tarbevaru 
aktiivne reservvaru 
passiivne tarbevaru 
passiivne reservvaru 
kaevandatav varu 

6.2. Maavara kogus on esitatud seisuga                     (kuupäev) 

6.3. Mäeeraldisele jäävate maavaravaru plokkide nimetused 

Keskkonnaministri 23.01.2017 määrus 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” 
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7. Katend, 
sh muld Katendi kogus           tuh m3, sh mulla kogus,           tuh m3 

8. Maavara 
kasutamine 

8.1. Maavara kavandatav kasutusvaldkond 
8.2. Kaevandamise keskmine aastamäär, kogus ja ühik 
8.3. Kaevandamise maksimaalne aastamäär, kogus ja ühik 
8.4. Loa taotletav kehtivusaeg 

9. Lisad 9.1. Maavara arvelevõtmise dokumendi ärakiri [ ] 
9.2. Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu 
aruanne, milles esitatud ettepaneku alusel on tehtud otsus võtta arvele 
maavara, mille kaevandamiseks luba taotletakse [ ] 
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 

Loa taotleja ................................................................................................................................... 
   nimi  amet  allkiri  kuupäev 


