EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

21.08.2018 nr 1-4/94

Põlva valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja planeerimisseaduse § 77
lõigete 1 ja 4 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määramine.
2. Põlva Vallavalitsusel korraldada koostamise algatamise teate avaldamine 14 päeva jooksul
algatamisest arvates Põlva valla veebilehel ja Ametlikes Teadaannetes ning 30 päeva jooksul
algatamisest arvates Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja ajalehes Lõunaleht.
3. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik
tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas ning Põlva valla
veebilehel www.polva.ee.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 21.08.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/94 "Põlva valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" 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.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) § 141 lõike 4¹ alusel kehtivad kuni
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse õigusaktide kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil kuni
ühinemiseni kehtinud õigusaktid.
Moodustunud uue omavalitsusüksuse territooriumil kehtivad järgmised üld- ja
teemaplaneeringud:
Ahja valla üldplaneering – kehtestatud Ahja Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 10;
Laheda valla üldplaneering – kehtestatud Laheda Vallavolikogu 12.06.2009 määrusega nr 12;
Mooste valla üldplaneering – kehtestatud Mooste Vallavolikogu 16.12 2008 otsusega nr 42;
Hullumäe ja Siimuniidu piirkonna üldplaneering – kehtestatud Mooste Vallavolikogu 13.10.2017
otsusega nr 11.3/34;
Põlva linna üldplaneering – kehtestatud Põlva Linnavolikogu 07.06.2002 määrusega nr 22;
Põlva valla üldplaneering – kehtestatud Põlva Vallavolikogu 28.08.2008 määrusega nr 96;
Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering – kehtestatud Põlva Vallavolikogu 18.12.2008
otsusega nr 147 ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 15;
Vastse-Kuuste valla üldplaneering – kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.01.2010
otsusega nr 1;
Peri ja Himmaste külade teede teemaplaneering – kehtestatud Põlva Vallavolikogu 09.09.2015
otsusega nr 1-3/30;
Intsikurmu teemaplaneering – kehtestatud Põlva Linnavolikogu 14.08.2003 määrusega nr 18;
Põlva linna ja lähialade kergliikluse teemaplaneering – kehtestatud Põlva Linnavolikogu
10.02.2006 otsusega.
2013. aastal ühinenud Põlva linna ja Põlva valla territooriumil (enne haldusreformi läbiviimist),
on algatatud uus üldplaneering 05.05.2014. Põlva valla üldplaneering 2029+ on vastu võetud
Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega 1-3/22, läbinud avalikustamise ning esitatud
heakskiitmiseks rahandusministeeriumile.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 alusel on üldplaneeringu
algatamine ja kehtestamine volikogu ainupädevuses.
ETHS § 141 lõike 11 kohaselt algatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse volikogu üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning
kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2
kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline
planeerimisdokument on üldplaneering.

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 74
lõikele 4 on üldplaneeringu koostamisel kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Sama paragrahvi lõike 8 alusel on üldplaneeringu koostamise korraldaja kohaliku omavalitsuse
üksus. Põlva Vallavolikogu 13.12.2017 otsuse nr 1-3/64 "Põlva Vallavalitsusele ülesannete
delegeerimine" punkti 1.16. alusel on planeerimisseaduses kohaliku omavalitsusüksuse
pädevusse antud küsimuste otsustamine ja ülesannete täitmine delegeeritud Põlva
Vallavalitsusele.
Põlva valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu ning
koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus.
PlanS § 2 lõike 3 kohaselt kohaldatakse planeeringu koostamise käigus läbiviidavale
keskkonnamõju strateegilisele hindamisele planeerimisseadusest tulenevaid menetlusnõudeid.
PlanS § 77 lõike 4 alusel märgitakse üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsuses üldplaneeringu koostamise eesmärk ja algatamise otsusega tutvumise aeg ja
koht.
Üldplaneeringu algatamisest teavitatakse 30 päeva jooksul algatamisest arvates vallalehes,
maakonnalehes või üleriigilise levikuga ajalehes (PlanS § 77 lõige 5), 14 päeva jooksul
Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel (PlanS § 77 lõige 6), algatamisest tuleb teavitada 30
päeva jooksul valitsusasutusi, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering puudutab ja
planeeringualaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksusi ning valdkonna eest vastutavat
ministrit, isikuid ja asutusi, kelle võib olla põhjendatud huviüldplaneeringu elluviimise või valla
ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid ning
planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused (PlanS § 77 lõige
7).
Otsusega algatatakse Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamine.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamise kulu koosneb üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimise kulust ning teavitamise, kaasamise, avalikustamise jm kulust.
Hinnanguliselt jääb ainuüksi üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise täies mahus sisseostmine vahemikku 67 000–121 000 eurot, millele lisanduvad
planeeringu koostamise korraldamisega seotud kulud.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 30.08.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Kanepi vald – vald@kanepi.ee
Kambja vald – vald@ylenurme.ee
Kastre vald – vald@kaste.ee
Räpina vald – vald@rapina.ee
Võru vald – vald@voruvald.ee
Rahandusministeerium Riigihalduse minister– info@rahandusministeerium.ee

Kaitseministeerium – info@kaitseministeerium.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – info@mkm.ee
Kultuuriministeerium – min@kul.ee
Sotsiaalministeerium – info@sm.ee
Keskkonnaamet – info@keskkonnaamet.ee
Lennuamet – ecaa@ecaa.ee
Maanteeamet – maantee@mnt.ee
Muinsuskaitseamet – info@muinsuskaitseamet.ee
Politsei- ja Piirivalveamet – ppa@politsei.ee
Põllumajandusamet – pma@pma.agri.ee
Päästeamet – rescue@rescue.ee
Tehnilise Järelevalve Amet – info@tja.ee
Terviseamet – kesk@terviseamet.ee
Veeteede Amet – eva@vta.ee
Maa-amet – maaamet@maaamet.ee
Veterinaar- ja Toiduamet – vet@vet.agri.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus – rmk@rmk.ee
Mihkel Kala – DELTA kaudu teadmiseks
Tiia Zuppur – DELTA kaudu edasi menetlemiseks
Eelnõu koostaja
Tiia Zuppur
arhitekt

