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Põlva valla üldplaneeringute ülevaatamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 alusel vaatab üldplaneeringu üle kohaliku omavalitsuse
volikogu iga viie aasta tagant. Kohaliku omavalitsuse volikogu esitab valdkonna eest vastutavale
ministrile kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest kuue kuu jooksul ülevaatamisest
arvates.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 11 kohaselt vaatab
haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus
üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Arvestades eeltoodut, planeerimisseaduse § 92 lõike 1 ning ehitusseadustiku
planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 11 alusel, Põlva Vallavolikogu

ja

o t s u s t a b:
1. Kinnitada ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused
vastavalt lisale.
2. Esitada ülevaatamise tulemused riigihalduse ministrile hiljemalt kuue kuu jooksul
ülevaatamise tulemuste kinnitamisest arvates.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 08.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/82 "Põlva valla
üldplaneeringute ülevaatamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 92 lõike 1 alusel vaatab üldplaneeringu üle kohaliku
omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Kohaliku omavalitsuse volikogu esitab valdkonna
eest vastutavale ministrile kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest kuue kuu jooksul
ülevaatamisest arvates.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 11 kohaselt vaatab
haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus
üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
PlanS § 92 lõikest 2 tulenevalt üldplaneeringu ülevaatamisega selgitatakse välja ja vaadatakse
üle:
1) planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused;
2) planeeringu vastavus käesoleva seaduse eesmärgile;
3) planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele
ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused;
4) planeeringutest ja õigusaktidest tulenevate muudatuste planeeringusse tegemise vajadus;
5) kehtivad detailplaneeringud, et tagada nende vastavus üldplaneeringule, ning vajaduse korral
algatatakse nende muutmise või kehtetuks tunnistamise menetlus;
6) muud planeeringu elluviimisega seotud olulised küsimused.
Otsusega kinnitatakse ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute
ülevaatamise tulemused.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ega tulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heakskiidetud 13.06.2018 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu arengukomisjonile ning
kogukonna- ja külaelukomisjonile.
Otsuse jaotuskava
Riigihalduse minister

Eelnõu koostaja
Kaira Perv
jurist

