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Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu algatamine
tervisespordiradade ja puhkekohtade määramiseks

Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneering koostatakse puhke- ja virgestusala väljaarendamiseks valla üldplaneeringut täpsustava planeeringuna. Üldplaneeringuga reguleeritakse ja
täpsustatakse planeeringuala edasised maakasutuse tingimused. Vajalik on hinnata maakasutuse ja arendusprojektide mõju ning kumulatiivseid mõjusid, samuti Natura 2000 võrgustiku
alale avalduvat mõju.
Üldplaneeringu ala hõlmab endiste Hullumäe ja Siimuniidu karjääride ala, Lahojärve ja
ümbritsevad piirkonnad, mis piirnevad Ahja jõe, Tartu-Räpina-Värska tugi- ning HimmasteRasina kõrvalmaanteega. Ala suurus on ligikaudu 1278 ha. Piirkond asub rohevõrgustiku alal,
piirkonnas asuv Laho loodusala kuulub Natura 2000 võrgustikku. Planeeringuga määratakse
tervisespordiradade (matka-, jalg-, jalgrattateed, suusaradade võrgustik koos pääsudega üle
Ahja jõe), puhkekohtade ja virgestusalade (telkimiskohad, lõkkeplatsid, parkla, vaatamisväärsused jmt.) asukohad ning nende väljaarendamise tingimused.
Teemat käsitletakse vallapiirideülese koostöö raames. Vastavat huvi on ilmutanud OÜ Matkajuht (juhataja Levo Tohva), Eesti Fototurismi Keskus, OÜ Mooste Linakoda ja mitmed teised
turismiedendajad. Eeldatavalt suurendab piirkonna puhke- ja virgestusalane arendamine
Mooste valda külastavate ja siinsete majutusasutuste klientide arvu ning seeläbi suureneb ka
maakasutuse intensiivsus ja mõju keskkonnale.
Üldplaneeringu alasse jäävale Mooste Pinnasekarjääri katastriüksusele on valla üldplaneeringus määratud riigikaitsemaa juhtotstarve, et sinna Kaitseliidu ettepanekul ehitada KL Põlva
Maleva avatud lasketiir. Lasketiiru detailplaneeringu (algatatud Mooste Vallavolikogu 29.
detsembri 2009.a. otsusega nr 51) menetlemisel ilmnes suure osa elanike ja vallas kinnisvara
omavate isikute vastuseis lasketiiru ehitamisele ning detailplaneering lõpetati Mooste Vallavolikogu 29. juuni 2011.a otsusega nr 13.
Koos üldplaneeringuga algatatakse sellega seotud keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1
punkti 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine üldplaneeringule kohustuslik.
Üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Mooste Vallavolikogu, koostajaks Mooste
Vallavalitsus (Mooste alevik 64616 Mooste vald). Algatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti kell 8 kuni kell 16 Mooste Vallavalitsuses.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 10 lg 4,
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 punkti 2 alusel
ning seoses vajadusega täpsustada kehtivat valla üldplaneeringut
Mooste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada valla territooriumi osa, Hullumäe- Siimuniidu piirkonna, üldplaneering tervisespordiradade ja puhkekohtade määramiseks planeeritava maa-ala pindalaga ligikaudu
1278 ha. Algatatava üldplaneeringu piirid on näidatud lisa1 skeemil.
2. Otsuse punktis 1 nimetatud üldplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringu objektiks
oleva maa-ala valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse täpsustamine, tervisespordiradade (matka-, jalg-, jalgrattateede ja suusaradade võrgustiku, pääsude üle Ahja
jõe, puhkekohtade ja virgestusalade, sh telkimiskohtade, lõkkeplatside, parkla, vaatamisväärsuste jmt.) asukohtade ning nende väljaarendamise tingimuste määramine.
3. Algatada valla territooriumi osa üldplaneeringuga seotud keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
4. Käesolev otsus teha teatavaks seaduses ettenähtud isikutele ja asutustele.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada Mooste Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest
teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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