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Keskkonnaministri 6. mai 2005. a
määruse nr 36 «Maavara kaevandamisloa
taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele,
seletuskirjale ja graafilisele lisale
esitatavad täpsustatud nõuded,
kaevandamisloa andmise, muutmise ja
ümberregistreerimise menetlustoimingute
tähtajad ja kaevandamisloa vorm»
lisa 2

MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus							TARM-073, L.MK.TM-200267
1
Loa omanik
	Ettevõtja nimi 

Mantrum OÜ

Äriregistrikood (isikukood)
10213174
Aadress
Lähte alevik 36-21, Tartu vald

60502

1.4. Majandustegevuse registri number KKA000173
ja registrisse kandmise kuupäev 15.01.2008
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Kaevandaja
2.1. Ettevõtja nimi
Mantrum OÜ

2.2. Äriregistrikood (isikukood)
10213174
2.3. Aadress
Lähte alevik 36-21, Tartu vald

2.4. Majandustegevuse registri number KKA000173
ja registrisse kandmise kuupäev 15.01.2008
3
Maardla
3.1. Maardla nimetus
Kobratu liivamaardla
3.2. Maardlaosa nimetus


3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number
0833
3.4. Maardla põhimaavara
liiv

3.5. Maardla tähtsus: 

üleriigilise tähtsusega []         kohaliku tähtsusega [x]
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Mäeeraldis
4.1. Mäeeraldise nimetus Kobratu III liivakarjäär

4.2. Mäeeraldise liik: 

uus mäeeraldis [x]                   olemasoleva laiendus [] 

ümberregistreerimine []          ümbervormistamine []

4.3. Mäeeraldise asukoht
Tartu maakond Tartu vald Kobratu küla maakond
4.4. Mäeeraldise pindala, ha
6.8
5
Mäeeraldise teenindusmaa
5.1. Pindala, ha
6.86

5.2. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve
metsamaa
6
Geoloogiline uuring
6.1. Geoloogilise uuringu loa omanik
Mantrum OÜ

6.2. Geoloogilise uuringu luba:
väljaandja Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus                
number TARM-31                 
loa kehtivus 21.10.2008

6.3. Uuringu tegija Eesti Geoloogiakeskus OÜ

6.4. Uuringu aruanne 
nimetus Kobratu III uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring. Varu seisuga 01.09.2007 (Põldvere, 2007)    
fondi number 7895
varude kinnitamise otsus 1355
ja kuupäev 07.12.2007
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Maavaravarud
7.1. Aktiivne varu:  
maavara nimetus Ehitusliiv      
tarbevaru 320.0      
reservvaru       
ühik tuh. m3 
maavara nimetus Täitepinnas, liiv      
tarbevaru 575.0      
reservvaru       
ühik tuh. m3

7.2. Passiivne varu:  
maavara nimetus                             
varu              
ühik tuh. m3

7.3. Kaevandatav varu:  
maavara nimetus Ehitusliiv                           
tarbevaru 242.0              
reservvaru       
ühik tuh. m3 
maavara nimetus Täitepinnas, liiv                           
tarbevaru 434.0              
reservvaru       
ühik tuh. m3

7.4. Mulla maht:                              
kogus 103.0            
ühik tuh. m3
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Maavaravaru kasutamine
8.1. Maavara kasutusala
Ehitus, teede ehitus

8.2. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär
kogus 45.0
ühik tuhat m3

8.3. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär
kogus 
ühik 

8.4. Loa kehtivusaeg 09.05.2023
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Täiendavad tingimused
1. Karjäär korrastada metsamaaks.
2. Projektikohase korrastamisega alustada kohe pärast seda, kui mäeeraldise või mäeeraldise teenindusmaa mistahes osa korrastamine on tehnoloogiliselt võimalik. 



Loa väljaandja.
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                               nimi ja amet                   allkiri               pitser             kuupäev

