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Tapa Vallavolikogu ettepanekud Järva valla üldplaneeringu
lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsusele

Järva Vallavolikogu algatas 27. septembril 2018 otsusega nr 50 Järva valla üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH).
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemine. Üldplaneeringuga luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise
elukeskkonna ning kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja
säilitamiseks. Üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1
sätestatud ülesandeid. Üldplaneeringu koostamise esimese etapina on valminud lähteseisukohad
ja KSH väljatöötamise kavatsus.
Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 ja Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133
„Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3
esitas Järva Vallavalitsus dokumendid Tapa vallale ettepanekute saamiseks. Ettepanekuid oodati
hiljemalt 13.08.2019.
Tapa Vallavalitsuse haldusosakond tutvus dokumentidega ning tegi ettepaneku vallavalitsusele, et
Tapa vallal ettepanekud seoses Järva valla üldplaneeringu koostamise algatamisega ja
keskkonnamõju strateegiline hindamise kavatsusega puuduvad. 31.07.2019 istungil Tapa
Vallavalitsus toetas haldusosakonna ettepanekut.
Kooskõlas KOKS § 22 lg 2 on kõnealune teema vallavolikogu pädevuses. Tapa Vallavolikogu
istung toimub 26. augustil k.a. Tapa Vallavalitsus palus ajapikendust Tapa valla ettepanekute
esitamiseks Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsusele. Volikogu seisukoht saadetakse Järva vallale hiljemalt
30.08.2019.
Lähtudes eeltoodust, tuginedes Järva Vallavalitsuse 12.07.2019 kirjale ja aluseks võttes kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 76 lg 1, § 81 lg 2 ja Vabariigi
Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja
planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3:
1. Teha ettepanek Järva valla üldplaneeringu koostajatele Tapa vallaga piirnevate väärtuslike
põllumaade, rohealade, väärtuslike maastike, puhke- ja virgestusalade, maardlate ning
kaevandamisest mõjutatud alade ja riigikaitseliste objektide ning nende piiranguvööndite
kavandamisel teha koostööd koostamisel oleva Tapa valla üldplaneeringu koostajatega.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Käesoleva otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanus otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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