Üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek
21.08.2018

PROTOKOLL
Algus: 15.00
Lõpp 16.20
Osalejad: lisatud osalejate leht
Teemad:
1 Hetkeseis. Ülevaade vallavalitsusele ja volikogule
Raivo Laidma:
Esitasin vallavalitsusele ja volikogule ülevaate hetkeisust. Selle tutvustus
2 Planeeringu ülesehitus, seletuskirja koostamine.
Raivo Laidma:
Paralleelselt tööga digitaalsete andmetega planeeringu jooniste loomiseks olen alustanud ÜP
seletuskirja sisu koostamisega. Palun kõigil spetsialistidel/töögrupi liikmetel vastavalt oma
valdkonna punktidele anda omapoolne sisend seletuskirja loomisele. Markeerin tekstis
punasega, kelle käest ja millist infot sisendiks ootan.
Kõik ettepanekud palun saata mulle eraldi kirjalikult, mitte kirjutada kohe seletuskirja sisse!
Töö koostamise käigus muutuvad punktide sõnastused ilmselt korduvalt. Muidu ei jää selget
ülevaadet sellest kes, millal ja mis ettepaneku tegi. Mina koondan teksti nö puhtandiks, mille
üle hakkavad toimuma sisulised arutelud. Teie ettepanekud kajastuvad töökoosoleku
protokollis, kui vastav teema tuleb arutelule.
Sisu loomise ettepanekute tegemisel jälgige, mis on selle teema kohta öeldud
maakonnaplaneeringus. Seos maakonnaplaneeringuga peab olema ÜP seletuskirjas tajutav.
Kui teie poolt tehtav ettepanek ei ole kooskõlas maakonnaplaneeringuga, siis tuleb see esile
tuua! Samuti kontrollige, millised seiskohad on Teie teema osas andnud ametkonnad. See info
on dokumendiregistris ja kättesaadav valla veebilehel.
Ettepanekud peavad olema põhjendatud, Esiteks seadusest tulenevalt peab planeering
sisaldama valitud lahenduste põhjendusi, teiseks tuleb nende abil vastata kõigile esitatavatele
MIKS-küsimustele.
Kuna praegu on koostatud seletuskirja maht veel väga väike, siis on sisuliselt veel ükskõik,
millises järjekorras, millise teema osas omad ettepanekud teete. Palun aga mitte suhtuda
sellesse, kui tülikasse lisatöösse muude põhiasjade kõrval. ÜP ongi valla jaoks praegu üks
põhiülesandeid.
Toimus sissejuhatav arutelu sisuliste mitme erineva maakasutustingimuse osas.
NB! Järgmine töökoosolek toimub 05.09.2018 kell 15.00 – 16.30. Peateemaks kruntide
minimaalsuuruse määramise küsimused.
Juhatas ja protokollis Raivo Laidma
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