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Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi heakskiitmine
Lugupeetud härra Lepik
Esitasite 30.06.2014 Keskkonnaametile (registreeritud dokumendihaldussüsteemis 30.06.2014
nr PVV 6-8/14/1255) heakskiitmiseks Valga maakonnaplaneeringu (edaspidi
maakonnaplaneering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi.
I. FAKTILISED ASJAOLUD
Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega
nr 337, mille lisana kinnitati üldised lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks.
Valga
maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
algatati
Valga maavanema 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347.
Maakonnaplaneeringu peamised eesmärgid on riiklike ja kohalike huvide tasakaalustamine,
asustuse arengu suunamine ja maa ning loodusressursside tasakaalustatud kasutamise
kavandamine. Maakonnaplaneeringuga ei kaasne piiriülest mõju, sest ei kavandata planeerida
objekte või tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne mõju teise riigi keskkonnale.
Maakonnaplaneeringule on keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine kohustuslik
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33
lõige 1 punkt 2 alusel.
Keskkonnaamet on maakonnaplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lõike 1 alusel.
KeHJS § 38 lõige 2 sätestab järelevalvaja ülesanded.
II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED
KeHJS § 38 lõike 2 kohaselt on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH menetluse
õigusaktide nõuetele vastavust, hinnata eksperdi vastavust KeHJS § 34 lõikes 3 toodud
nõuetele, kontrollida keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi õigusaktide nõuetele
vastavust ja programm heaks kiita.
2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele

KSH algatamine ja sellest teavitamine
Põlvamaa
Kalevi 1a, 64503 Räpina
Tel 799 8198, faks 799 8191
polva@keskkonnaamet.ee

Valgamaa
Kesk 12, 68203 Valga
Tel 766 6129, faks 766 6128
valga@keskkonnaamet.ee

Võrumaa
Karja 17a, 65608 Võru
Tel 786 8360, faks 786 8361
voru@keskkonnaamet.ee

KSH algatamisest tuleb KeHJS § 35 lõike 6 kohaselt teavitada 14 päeva jooksul algatamise
otsuse tegemisest arvates väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või
kohaliku levikuga ajalehes ning liht- või tähtkirjaga KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud
asutustele. KSH algatamise teade peab sisaldama vähemalt KeHJS § 35 lõike 5 nimetatud
teavet.
Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Valga maavanema
poolt 16.09.2013 ning sellest teavitati kirjalikult kõiki Valgamaa kohalikke omavalitsusi,
Põlva, Tartu, Viljandi ja Võru maavalitsust, Siseministeeriumi ning KSH järelevalvajat
(Keskkonnaametit). 20.09.2013 teavitati sellest Ametlikes Teadaannetes, 19.09.2013 ajalehes
Valgamaalane. Seega oli täidetud KeHJS § 35 säte, et KSH algatamisest teavitati 14 päeva
jooksul. Teated sisaldasid seaduses nõutud informatsiooni.
KSH programmi eelnõu koostamine
Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 tuleb KSH programmi koostamisel strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise korraldajal või strateegilise planeerimisdokumendi
koostajal küsida programmi sisu osas seisukohta KeHJS § 33 lõikes 6 sätestatud asutuselt ehk
siis Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi
rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab.
Valga maakonnaplaneeringu koostamise käigus kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide
selgitamiseks ning KSH programmi eelnõu sisu osas on küsitud seisukohta Valgamaa
Omavalitsuste Liidult, Valgamaa kohalikelt omavalitsustelt, Põlva, Tartu, Viljandi ja Võru
maavalitsustelt, erinevatelt ettevõtetelt, liitudelt, riigiasutustelt (adressaadid on loetletud KSH
programmi tabelis 3).
Maakonnaplaneeringu ja selle KSH programmi koostamiseks esitatud seisukohad ja nende
vastused on käsitletud KSH programmi peatüki 7.2 tabelis 4. Programmi on asjakohaste
ettepanekute alusel täiendatud ja kui esitatud ettepanekuid KSH koostamisel ei arvestatud on
esitatud vastavad põhjendused. Palju ettepanekuid esitati maakonnaplaneeringu koostamisega
seonduvalt.
KSH programmi avalikustamine
KeHJS § 37 lõike 1 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi koostajal teavitada
KSH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest Ametlikes
Teadaannetes, ajalehes ja oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga KeHJS
§ 36 lõikes 2 punktis 3 nimetatud asutusi ja isikuid. KeHJS § 37 lõike 3 kohaselt peab
programmi avalik väljapanek kestma vähemalt 14 päeva.
Maakonnaplaneeringu KSH programmi avalikustamise teade ilmus 07.04.2014 Ametlikes
Teadaannetes, 10.04.2014 on avalikust väljapanekust teatatud ajalehes Valgamaalane.
08.04.2014 teavitati elektrooniliselt maakonnaplaneeringu koostamisest huvitatud ning
mõjutatud asutusi, ettevõtteid jt, kes on nimetatud KSH programmi peatüki 7.1 tabelis 3.
Maakonnaplaneeringu KSH programmi avalikustamise kohta oli teade Valga maavalitsuse
veebilehel. Teated sisaldasid KeHJS § 37 lõikes 2 nimetatud teavet.
Maakonnaplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek kestis 17.04 – 05.05.2014, seega
seaduses nõutud avalikustamise aeg (14 päeva) oli täidetud. Asjakohaste materjalidega oli
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KSH programmi avalikustamise ajal võimalik tutvuda Valga maavalitsuses kohapeal ja Valga
maavalitsuse veebilehel.
Avaliku väljapaneku käigus laekus kirjalik arvamus Veeteede Ametilt. Avalikustamise käigus
laekunud arvamusele vastas maavalitsus kirjalikult.
KSH programmi avalik arutelu toimus 06.05.2014 algusega kell 11 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses. Avalikul arutelul täiendavaid ettepanekuid KSH programmi kohta ei
esitatud. Arutelu on protokollitud ja protokoll lisatud programmile.
2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36 lõige 2. KSH programm on koostatud vastavalt
KeHJS § 36 lõikes 2 sätestatule, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina
välja, milline KSH programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 lõike 2 punktile. KSH
programmis on selgitatud strateegilise hindamise ulatust, kirjeldatud töö teostamise
metoodikat, selgitatud eeldatavaid keskkonnamõjusid, nimetatud huvitatud ja/või mõjutatud
isikud, asutused ning toodud KSH läbiviimise ajakava. Samuti on refereeritud tabelis 4 KSH
programmi koostamisel laekunud seisukohad ja ettepanekud ning esitatud tabelis 5
programmi avalikustamisel laekunud märkused ja ettepanekud ning toodud välja nendega
arvestamine või mittearvestamise põhjendused. Kajastatud on KSH töörühma koosseis ja
kvalifikatsioon. Piiriülese mõju esinemist ei eeldata. Maakonnaplaneeringust lähtuvaid olulisi
mõjusid Natura aladele ei välistata, kuid maakonnaplaneeringu täpsusastmest lähtuvalt
teostatakse KSH käigus Natura eelhindamine ning markeeritakse võimalikud konfliktalad, kus
hiljem vajadusel asjakohast hindamist läbi viia. Vajadusel ja võimalusel tehakse ettepanekuid
ka leevendusmeetmete rakendamiseks. Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programm
KeHJS nõuetele ja on piisav Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimiseks.
KSH juhtekspert on Ramboll Eesti AS-i vanemkonsultant Eike Riis, kes programmi kohaselt
vastab KeHJS § 34 lõige 3 nõuetele. Eike Riis kuulub ka Eesti Keskkonnamõju Hindajate
Ühingusse. Lisaks on programmi peatükis 2 nimetatud teised KSH töörühma liikmed ning
toodud nende kvalifikatsioon ja osalus töös. KSH juhtekspert vastab Keskkonnaameti
hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele ning ekspertgrupp on pädev koostama Valga
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
III. OTSUSTUS
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja
küsimustega, nende arvestamise selgituste, arvestamata jätmise põhjenduste ning programmi
avaliku arutelu protokolliga keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale
heakskiitmiseks.
Keskkonnaamet on kontrollinud KSH menetlust, KSH programmi ja eksperdi vastavust
nõuetele ning tuvastanud, et KSH juhtekspert vastab KeHJS § 34 lõikes 3 sätestatud nõuetele
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ja KSH programmi sisu kajastab KeHJS § 36 lõikes 2 nimetatut. Programmi kohta tehtud
ettepanekuid ja küsimusi on programmis käsitletud ning mitte arvestamist on põhjendatud.
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning
Keskkonnaameti peadirektori 8. mai 2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 lisa 4 punktidest 2.1 ja
3.5.8 kiidab Keskkonnaamet Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi heaks.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Rein Kalle
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
juhataja ülesannetes

Siret Punnisk 799 0913
siret.punnisk@keskkonnaamet.ee
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