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Üldplaneeringu koostamise komisjoni
moodustamine ja koosseisu kinnitamine
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, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald,
mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põlva Vallavolikogu algatas 13. septembri 2018. a otsusega nr 1-3/47 "Põlva valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" Põlva valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 11 alusel kehtestab haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle
algatamisest arvates.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 62 lõigete 1–2
alusel, annab Põlva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Moodustada Põlva Vallavalitsuse ajutise komisjonina 7-liikmeline Põlva valla üldplaneeringu
koostamise komisjon (edaspidi komisjon).
2. Kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt:
2.1. esimees Tiia Zuppur;
2.2. Remida Aasamäe;
2.3. Ahti Bleive;
2.4. Kuldar Leis;
2.5. Lennart Liba;
2.6. Teele Nigola;
2.7. Andres Vijar.
3. Komisjoni ülesanneteks on aidata igakülgselt kaasa üldplaneeringu koostamisele ja huvide
tasakaalustamisele, analüüsida ja kontrollida koostatava üldplaneeringu ettepanekuid, teha
ettepanekuid valla tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeeringu koostamise korraldamiseks
ning avalikkuse kaasamiseks.

4. Komisjoni seisukoha alusel kujundatakse Põlva valla arvamus planeeringu või esitatud
ettepanekute ja arvamuste kohta.
5. Komisjoni esimees võib kaasata komisjoni töösse ülesannete täitmiseks erinevate valdkondade
spetsialiste.
6. Komisjoni volitused kehtivad kuni Põlva valla üldplaneeringu kehtestamiseni.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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