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Vastus Riigikogu liikme Aleksei Lotmani
kirjalikule küsimusele

Austatud proua Riigikogu aseesimees

Tänan Teid, et edastasite Keskkonnaministeeriumile Riigikogu liikme Aleksei Lotmani kirjaliku
küsimuse, milles soovitakse selgitust, kas keskkonnaminister on valmis likvideerima
õigusvastase olukorra ja kustutama Nabala lubjakivimaardla varu Eesti Looduse Infosüsteemist.
Otsus maavaravaru kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta keskkonnaregistri maardlate
nimistus, mille volitatud töötleja on Maa-amet, tehakse üld- või geoloogilise uuringu alusel.
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 5 lõike 2 alusel tehakse uuring vastavalt
keskkonnaministri 26.05.2005 määruses nr 44 „Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise
uuringu tegemise kord“ sätestatud tingimustele.
MaaPS § 12 lõike 2 kohaselt, kui üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tulemuste
alusel on vaja teha muudatusi keskkonnaregistris, esitatakse asjakohane aruanne kinnitamiseks
Keskkonnaministeeriumile, kes omakorda esitab aruande läbivaatamiseks ja seisukoha
võtmiseks Eesti Maavarade Komisjonile (edaspidi EMK). Aruande esitamise ja läbivaatamise
kord on kehtestatud keskkonnaministri 21.04.2005 määrusega nr 27 „Üldgeoloogilise
uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande esitamine ning läbivaatamise kord“. MaaPS § 6 lõike
2 kohaselt on EMK põhiülesanne Keskkonnaministeeriumi nõustamine maapõue uurimise ja
kasutamise ning maavarade arvestamise, maavaravarude kinnitamise, kvalifitseerimise ja
mahakandmise ning kaitse küsimustes. EMK, kaasates läbivaatamisele eksperte, annab
Keskkonnaministeeriumile oma seisukoha aruande ja maavaravaru kinnitamise või kinnitamata
jätmise kohta kuuekümne päeva jooksul aruande saamisest. MaaPS § 5 lõikes 2 sätestatud otsuse
maardla keskkonnaregistrisse kandmiseks või mittekandmiseks teeb keskkonnaminister
kolmekümne päeva jooksul pärast EMK seisukoha saamist. Nimetatud otsust loetakse ühtlasi ka
aruande kinnitamiseks või vastavalt kinnitamata jätmiseks.
MaaPS § 10 lõike 7 kohaselt on maavaravaru passiivne, kui selle kasutamine ei ole

keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia, kuid mis võib tulevikus osutada
kasutuskõlblikuks.
Juhin tähelepanu asjaolule, et Nabala lubjakivimaardla maavaravaru väljamiseks ei puudu
tehnoloogia. 28.10.2009 esinemisel Riigikogus pidasin silmas, et puudub selline tehnoloogia,
mis võimaldaks väljata varu põhjavee taset alandamata. Varu väljamisel põhjavee taset
alandades ei ole üheselt selge tegevuse täielik mõju keskkonnale, eelkõige piirkonna
veerežiimile. Selle aspekti selgitamiseks on Keskkonnaministeerium algatanud täiendava
geoloogilis-hüdrogeoloogilise uurimistöö. Pärast nimetatud töö tulemuste selgumist on võimalik
langetada otsus varu kategooria osas (passiivne või aktiivne). Samas juhin tähelepanu asjaolule,
et varu kinnitamine passiivse varuna ei ole aluseks selle keskkonnaregistri maardlate nimistust
väljaarvamiseks, kuna see varu võib tulevikus osutada kasutamiskõlblikuks.
Seega puudub õigusvastane olukord seoses Nabala lubjakivimaardla varu arvestuse pidamisega.
See on kooskõlas MaaPS § 5 lõikega 1.
Otsuseid maavaravaru kategooria muutmisest või keskkonnaregistri maardlate nimistust
väljaarvamise osas on võimalik teha pärast vastavate asjaolude selgumist.
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