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Ettepanekud Viljandi valla üldplaneeringu algatamise kohta
Viljandi Vallavalitsus teavitas Põltsamaa Vallavalitsust Viljandi valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamisest 4. mail 2018 kirjaga, mis on
dokumendiregistris registreeritud numbriga 7-6/2018/875-1. Otsusega on kinnitatud ka üldplaneeringu
lähteseisukohad. Kirjaga antakse võimalus ettepanekute tegemiseks planeeringu lähteseisukohtadele ja
täpsustada planeeringuteadete edastamise viis ja koht.
Põltsamaa Vallavalitsus tutvus üldplaneeringu lähteseisukohtadega ja teeb ettepaneku muuta alapunkt
6.6 „Isikute ettepanekud, kes esitasid need kirjalikult peale Viljandi Vallavolikogu 25. juuni 2014
otsust nr 108 ja enne käesoleva planeeringu algatamise otsust. Neid uuesti esitama ei pea.“ sõnastus
arusaadavamaks. Käesolev sõnastus ei ole üheselt mõistetav. Täiendavalt teeme ettepaneku, et
Viljandi ja Põltsamaa valla piirnevatel aladel võiks vaadelda ja kehtestada ühtsetel alustel järgmised
üldplaneeringuga lahendatavad ülesanded, nagu rohevõrgustiku toimimise tingimused, kallasrajale
avaliku juurdepääsu tagamine, ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamine või vähendamine,
maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud aladele kitsenduste määramine.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, planeerimisseaduse § 76
lõike 4, § 81 lõike 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsuse nr 1-3/2018/10
„Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ alusel ja kooskõlas.
1. Üldplaneeringu koostamisega seotud teated saata Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressile
info@poltsamaa.ee.
2. Muuta üldplaneeringu lähteseisukohtade punkti 6.6 sisu arusaadavamaks.
3. Kehtestada võimalusel planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 loetletud ülesannete lahendamine valdade
piirialadel ühtsetel alustel.
4. Põltsamaa Vallavalitsusele ei pea saatma täiendavat teavitust korralduse punktides 2 ja 3 nimetatud
ettepanekute arvestamise korral.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega

isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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Korraldus saadetakse:
1. Viljandi Vallavalitsus, viljandivald@viljandivald.ee;
2. Kristi Klaos, kristi.klaos@poltsamaa.ee;
3. Anti Annus, anti.annus@poltsamaa.ee.

