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Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+
kehtestamine Lääne-Viru maakonnas Haljala,
Kadrina, Rakvere, Tapa, Vinni, osaliselt ViruNigula, Väike-Maarja vallas ning Rakvere linnas

I ASJAOLUD
Esimene Lääne-Viru maakonnaplaneering kehtestati 29.05.2000, mida on hiljem täpsustatud
ja täiendatud järgmiste maakonna- ja teemaplaneeringutega: „Lääne-Viru maakonna
rannikuala“, „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, „Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ ja „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“.
Vaatamata tehtud täiendustele ja täpsustustele, maakonnaplaneeringu põhisisu vananes ega
vastanud maakonna muutunud oludele. Selleks, et kaasajastada ja luua sisult ning kvaliteedilt
ühtlased maakonnaplaneeringud, algatas
Vabariigi Valitsus 18.07.2013 uute
maakonnaplaneeringute koostamise, sh Lääne-Virumaal, kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 7
lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks.
Uue maakonnaplaneeringu eesmärgiks sai eelkõige maakonna ruumilise arengu põhimõtete
ja suundumuste määratlemine, kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamine ning
riiklike ja kohalike vajaduste, huvide tasakaalustamine maakonna tasandil. Planeeringu
peamiseks ülesandeks on anda suunised maakonna kestliku ruumilise arengu loomiseks,
tagades tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna asustus
on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul kahanemas ning
vananemas. Seetõttu on Lääne-Viru maakonnaplaneeringus läbivateks teemadeks asustus ja
asustussüsteemi seosed, väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik, ettevõtlus ja tootmine,
logistika ja sadamad ning tehnilised võrgustikud.
Planeeringu koostamisel on olnud aluseks maakonna ruumilise arengu analüüs (planeeringu
Lisa 1) ning sisendiks olemasolevad riiklikud, aga ka maakondlikud arengukavad, strateegiad,
planeeringud ning Rahandusministeeriumi (kuni 2015. aastani Siseministeerium)
planeeringute osakonna koostatud või tellitud juhendid, erinevate ametkondade või
huvigruppide arenguvajadused, seisukohad, uuringud, arengu- või investeerimiskavad ning
töörühmade ja ekspertide ettepanekud. Lisaks on koostamisel arvesse võetud üleriigilises
planeeringus Eesti 2030+ sätestatud eesmärke, olemasolevaid riigi tasandi riskianalüüse ja
teisi riigi tasandi strateegilisi dokumente.
Planeering koostati tihedas koostöös erinevate poolte ja huvigruppidega. Planeeringule andsid
peamise sisendi maavanema poolt moodustatud töörühmad, kaasatud eksperdid, Lääne-

Virumaa kohalikud omavalitsused ning ministeeriumid ja nende hallatavad asutused.
Planeerimisprotsessi käigus korraldati töökoosolekuid ning arutelusid.
Planeeringuga samaaegselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille raames
hinnati kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja
majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.
Planeering koosneb tekstiosast ehk seletuskirjast ning kolmest põhijoonisest
(„Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu“, „Väärtused, konfliktid, riigikaitse“ ja
„Kergliiklusteed ja puhkealad“), mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku koos
maakonnaplaneeringu elluviimise kava ja lisadega. Maakonnaplaneeringu juurde kuulub 13
lisa, mille hulgas on näiteks maakonna ruumilise arengu analüüs, planeeringu KSH aruanne,
maakonnaplaneeringu elluviimise kava, varem kehtestatud maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringute lahendused, mille suhtes uut menetlust läbi ei viidud ja muud
alusdokumendid, millele maakonnaplaneeringu lahendus tugineb.
Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisele.
Maakonnaplaneeringu koostas ning selle koostamist korraldas Lääne-Viru Maavalitsus. KSH
läbiviija oli AS Kobras (registrikood 10171636, Riia 35, Tartu).
Maakonna haldusjaotuse ja piiride muudatused maakonnaplaneeringu koostamise ajal
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu põhilahenduse koostamine jäi perioodi 2013-2016, seega
hõlmab planeering haldusreformi eelset Lääne-Viru maakonna territooriumi (joonis 1),
kajastamata haldusreformi eelselt Ida-Viru maakonna koosseisu kuulunud Aseri valda (joonis
2).

Joonis 1. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamise ajal kehtinud haldusjaotus
(22.12.2016 seisuga).
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 2 kohaselt toimusid 2017. aasta oktoobris
kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning haldusreformi seaduse § 2 lg 4 ning § 4 lg

2 kohaselt algatati kohalike omavalitsuste ühinemised, sh piiride muudatused. Kui enne
kohalike omavalitsuste volikogude valimisi oli Lääne-Virumaal 15 kohalikku omavalitsust
(Vihula, Haljala, Viru-Nigula, Sõmeru, Kadrina, Rakvere, Rägavere, Tapa, Vinni, Tamsalu,
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vald ning Kunda ja Rakvere linn - joonis 1), siis 2017. aasta
valimiste tulemusel muutus Lääne-Virumaa haldusterritoriaalne koosseis Vabariigi Valitsuse
26.01.2017 määrus nr 26 § 1 ja § 4 jõustumisega:
1. Haljala ja Vihula vallad ühinesid Haljala vallaks 25.10.2017 ja kuuluvad oma
territooriumiga Haljala valla koosseisu (joonis 2).
2. Rakvere ja Sõmeru vallad ühinesid Rakvere vallaks 21.10.2017 ja kuuluvad oma
territooriumiga Rakvere valla koosseisu (joonis 2).
3. Tamsalu ja Tapa vallad ühinesid Tapa vallaks 21.10.2017 ja kuuluvad oma
territooriumiga Tapa valla koosseisu (joonis 2).
4. Laekvere, Vinni ja Rägavere vallad ühinesid Vinni vallaks 25.10.2017 ja kuuluvad
oma territooriumiga Vinni valla koosseisu (joonis 2).
5. Aseri vald, Kunda linn ja Viru-Nigula vald ühinesid Viru-Nigula vallaks 21.10.2017
ja kuuluvad oma territooriumiga Viru-Nigula valla koosseisu (joonis 2).
6. Väike-Maarja ja Rakke vallad ühinesid Väike-Maarja vallaks 03.11.2017 ja kuuluvad
oma territooriumiga Väike-Maarja koosseisu (joonis 2).
Eelnevalt kirjeldatud protsessi käigus muutus 21.10.2017 ka maakonnapiir Vabariigi
Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 § 2 ja § 5 jõustumisega. Selle tulemusel liitus IdaVirumaal paiknenud Aseri vald (joonisel 2 viirutatud ala) Lääne-Virumaa omavalitsustega
(Viru-Nigula vald ja Kunda linn), moodustades uue Viru-Nigula valla, mis jäi Lääne-Viru
maakonna koosseisu (joonis 2).
Lääne-Viru maakonnaplaneeringus 2030+ on kasutusel endisaegsed valdade nimed: Vihula,
Haljala, Viru-Nigula, Sõmeru, Kadrina, Rakvere, Rägavere, Tapa, Vinni, Tamsalu, VäikeMaarja, Rakke ja Laekvere vald ning Kunda ja Rakvere linn.
Kuna Aseri vald kuulus Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ koostamise ajal IdaVirumaa koosseisu, siis jäävad käesoleva käskkirja kehtestamisega Viru-Nigula vallas, endise
Aseri valla territooriumi osas kehtima Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu 2030+ suunised ja
tingimused (joonis 2). Seega tuleb edaspidi Viru-Nigula vallas, endise Aseri valla
territooriumi osas (joonisel 2 viirutatud ala), ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemisel ning üldplaneeringu koostamisel aluseks võtta Ida-Viru maakonnaplaneering
2030+.

Joonis 2. Haldusreformi käigus toimunud piirimuudatused Lääne-Viru maakonnas: Aseri
valla (viirutatud ala) liitumine Lääne-Virumaaga.
II MENETLUSE KÄIK
Planeeringulahenduse koostamine kuni vastuvõtmiseni
Vabariigi Valitsus tegi 18.07.2013 (muudetud 27.09.2015 korraldusega nr 405) korraldusega
nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ maavanematele ülesandeks korraldada
planeeringute koostamine kogu maakonna territooriumil koos keskkonnamõju strateegilise
hindamisega. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu (edaspidi planeering) keskkonnamõju
strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatati Lääne-Viru maavanema poolt 30.07.2013
korraldusega nr 1-1/2013/543. Vastav teave ilmus Ametlikes Teadaannetes, ajalehe Virumaa
Teataja 13.08.2013 väljaandes, samuti Lääne-Viru Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa kohalike
omavalitsuste veebilehtedel.
Alates 01.07.2015 hakkas kehtima uus planeerimisseadus. Kuna planeering algatati enne seda,
siis tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 1 on
planeeringu menetlemisel järgitud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadust (RT I,
13.03.2014, 97). Planeeringu koostamisel on järgitud planeerimisseaduses sisalduvaid
menetlusnõudeid.
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 24.04
- 08.05.2014, avalik arutelu oli 13.05.2014 Lääne-Viru maavalitsuses. Avalikkust teavitati

sellest ajalehe Virumaa Teataja 23.04.2014 väljaandes, Ametlikes teadaannetes ja Lääne-Viru
Maavalitsuse veebilehel. Keskkonnaamet kiitis KSH programmi heaks 10.06.2014.
Lääne-Viru maavanem korraldas 11. - 24.01.2016 maakonnaplaneeringu eskiislahenduse
avaliku väljapaneku. Planeeringuga oli võimalik tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuses ja selle
veebilehel. Eskiislahendusele esitasid oma ettepanekuid kaks eraisikut ning viis ametkonda:
Järva Maavalitsus, Maaeluministeerium, Kaitseministeerium, Maa-amet ja Maanteeamet.
Asjakohased
ja
planeeringu
detailsusastet
arvestavad
ettepanekud
viidi
maakonnaplaneeringusse sisse. Teiste ettepanekute osas anti maavalitsuse poolsed seisukohad
ja selgitused, miks neid planeeringulahenduses ei arvestatud. Eskiislahenduse tutvustamine ja
avalik arutelu toimus 28.01.2016 Lääne-Viru Maavalitsuses.
Lääne-Viru maavanem esitas maakonnaplaneeringulahenduse puudutatud kohalikele
omavalitsustele ja valitsusasutustele ning nende hallatavatele riigiasutustele
kooskõlastamiseks 05.04.2016. Maakonnaplaneeringu kooskõlastasid märkusteta Rägavere
Vallavalitsus, Kadrina Vallavolikogu, Rakke Vallavolikogu, Vinni Vallavolikogu, Laekvere
Vallavolikogu, Tamsalu Vallavalitsus, Vihula Vallavolikogu, Haljala Vallavolikogu, Ida-Viru
Maavalitsus, Järva Maavalitsus, Jõgeva Maavalitsus, Terviseamet, Põllumajandusamet,
Lennuamet, Päästeamet. Planeeringulahenduse kooskõlastasid märkustega/tingimustega
Väike-Maarja Vallavolikogu, Sõmeru Vallavolikogu, Tapa Vallavolikogu, Harju Maavalitsus,
Tehnilise
Järelevalve
Amet,
Maaeluministeerium,
Kaitseministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Keskkonnaamet,
Muinsuskaitseamet.
Planeeringut
ei
kooskõlastanud Maanteeamet, Maa-amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Täiendavalt esitati maakonnaplaneering Maanteeametile ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks 05.06.2016 kirjaga nr 12-3/16-1233-1
ja Maa-ametile kirjaga nr 12-3/16-1234-1. Maakonnaplaneeringule andis kooskõlastuse Maaamet ja Maanteeamet koos ettepanekutega. Täiendavale kooskõlastamise taotlusele jättis
vastamata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Vastavalt PlanS § 17 lg 5 ja EhSRS § 1 lg 1 alusel loetakse planeering kooskõlastatuks
Rakvere Linnavalitsusega, Kunda Linnavalitsusega, Rakvere Vallavalitsusega, Viru-Nigula
Vallavalitsusega ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Eelnevast tulenevalt
on planeeringul olemas seadusest tulenevad vajalikud kooskõlastused kõigi osapooltega.
Planeeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Viru maavanem võttis maakonnaplaneeringu vastu 12.09.2016 korraldusega nr 1-1/16792 ning suunas selle avalikule väljapanekule.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande (KSH) avalik väljapanek toimus 26.09. - 23.10.2016. Teave sellest ilmus ajalehe
Virumaa Teataja 15.09.2016 väljaandes, samuti Lääne-Viru Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa
kohalike omavalitsuste veebilehtedel. Planeeringumaterjalid olid kättesaadavad Lääne-Viru
Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste veebilehtedel ning paberil.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ avaliku väljapaneku ajal era- ja juriidiliste isikute
poolt vastuväiteid ega ettepanekuid planeeringu kohta ei esitatud. Maakonnaplaneeringu
kohta esitasid täiendavaid ettepanekuid ametiasutused, kellega juba varasemalt maavalitsus
planeeringu koostamisel koostööd tegi ning kellega tuli maakonnaplaneering kooskõlastada:
Sõmeru Vallavalitsuselt, Järva Maavalitsuselt, Kaitseministeeriumilt, Päästeametilt ja Maaametilt. Järva Maavalitsus tegi ettepaneku korrigeerida maakonnaplaneeringu Joonisel 2:
Väärtused, konfliktid, riigikaitse, väärtuslike maastike piire. Kaitseministeerium tegi
ettepaneku korrigeerida seletuskirja erinevate peatükkide sõnalisi ebatäpsusi. Maa-amet tegi
ettepaneku arvestada maavaravaru kasutustingimuste seadmisel MaaPS § 62 sätetega. Samuti
paluti korrigeerida Joonis 2: Väärtused, konfliktid, riigikaitse ning Lisa 10 Olemasolev

olukord – Joonis: Kaitsealad, taristu, maardlad ning lisaks paluti korrigeerida KSH aruande
peatükki, mis puudutab maardlate ja maavarade temaatikat. Päästeamet tegi ettepaneku
korrigeerida seletuskirja sõnastust, mis puudutab maanteetransporti ning KSH aruannet,
lisamaks juurde viite Maa-ameti geoportaalile. Sõmeru Vallavalitsus tegi ettepaneku
korrigeerida seletuskirjas keskuste võrgustiku, ettevõtlusalade ja maavarade peatükke.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ avalik arutelu toimus 08.11.2016 Lääne-Viru
Maavalitsuses. Avalikul arutelul täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.
Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekutega on maakonnaplaneeringu koostamisel
osaliselt arvestatud ning täiendusettepanekud planeeringu põhilahenduse osas sisulisi
muudatusi kaasa ei toonud, samuti ei jäänud üles ühtegi planeeringuvaidlust.
Keskkonnaamet kiitis Lääne-Viru maakonnaplaneeringu KSH aruande heaks 29.11.2016
kirjaga nr 6-5/16/312-2. Maakonnaplaneeringu seletuskiri ja KSH aruanne on vastavalt
Keskkonnaameti märkustele täiendatud. Hindamise tulemusi on arvestatud
maakonnaplaneeringu koostamisel. Lisaks on planeeringu koostamisel arvestatud üleriigilises
planeeringus Eesti 2030+ sätestatud eesmärgiga, olemasolevate riigi tasandi riskianalüüsidega
ning teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentidega.
Maakonnaplaneeringu täiendav avalikustamine
Lääne-Viru maavanem esitas 22.12.2016 kirjaga nr 12-3/16-2135-1 Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu materjalid Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks.
Rahandusministeerium tutvus planeeringuga ning tegi ettepanekud täiendada
toimepiirkondade käsitlust ning hõlmata põhilahendusse maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru
maakonna rannikualade“ põhiteesid.
Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatusele lõpetasid alates 01.01.2018 tegevuse
kõik maavalitsused ning nende senised ülesanded anti üle teistele, selleks määratud
riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Vastavalt Ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõikele 1 võttis Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu koostamise ja menetlemise üle Rahandusministeerium.
2018. aastal täiendas Rahandusministeerium Lääne-Viru maakonnaplaneeringu seletuskirja:
täpsustas toimepiirkondade käsitlust ja hõlmas põhilahendusse maakonnaplaneeringu „LääneViru maakonna rannikualade“ põhiteesid.
06.11 – 06.12.2018 toimus Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ täiendav avalik
väljapanek, mille käigus tutvustati avalikkusele täiustatud planeeringulahendust.
Täiendava avaliku väljapaneku käigus esitasid oma ettepanekud Lennuamet,
Muinsuskaitseamet, Väike-Maarja Vallavalitsus ning eraisikud Alar Teras ja Kuno Rooba.
Lennuamet palus korrigeerida kõrguspiirangute tingimuse sõnastust ning lisada viite Maaameti geoportaalile. Muinsuskaitseamet palus täpsustada planeeringus esitatud tingimuste
sõnastust ning Joonist 2: Väärtused, konfliktid, riigikaitse. Väike-Maarja Vallavalitsus palus
ajakohastada kergliiklusteedega seonduvat infot ning täpsustada maakonnaplaneeringu Lisa 1
„Maakonna ruumilise arengu analüüs“ teksti.
Eraisik Alar Teras palus lisada seletuskirja viite, mille alusel planeeritakse Tapa
lähiharjutusala ning ettepaneku, mitte planeerida riigimaantee Pärnu – Rakvere - Sõmeru Tapa
linna ümbersõitu Tapa linnas Laane tänava joonele.
Eraisik Kuno Rooba tegi ettepaneku muuta Tapa ümbersõidu asukohta ning mitte kavandada
Tapa lähiharjutusala ja selle perspektiivset laiendust väärtuslikule põllumaale. Lisaks tegi
Kuno Rooba ettepaneku, et maakonnaplaneering seaks Tapa valla üldplaneeringule
tingimused, mille kohaselt tuleks Tapa valla üldplaneeringuga täpsustada Tapa lähiharjutusala

kasutajad ning töötatakse välja leevendusmeetmed lähiharjutusalalt lähtuva müra ja muu
reostuse vähendamiseks.
13.12.2018 toimus Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Lääne-Viru talituses
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ avalik arutelu. Avaliku arutelu käigus leidsid
erinevad osapooled, et Tapa ümbersõidu käsitlus Laane tänava täpsusastmega, pole
maakonnaplaneeringu
detailsusastet
arvestades
asjakohane.
Seega
otsustati
maakonnaplaneeringu koostajate poolt Tapa ümbersõitu tähistav asukoht muuta, Joonisel 1:
Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu, perspektiivseks vajaduseks, st maakonnaplaneeringus
märgitakse ümbersõidu vajadus, kuid jäetakse täpsustamata selle detailne asukoht, mis
pannakse edaspidi paika üldplaneeringu või ehitamise aluseks oleva planeeringuga.
Leppemärgi muutmise ja seletuskirja täpsustamise osas palus Rahandusministeerium
täiendavat kooskõlastust Maanteeametilt. 14.01.2019 andis Maanteeamet kirjaga nr 152/18/50881-5 kooskõlastuse Tapa ümbersõidu osas tehtud muudatustele nii seletuskirjas kui
ka Joonisel 1: Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu.
Alar Terase teise ettepanekuga Rahandusministeerium ei arvestanud, andes selles osas ka
põhjaliku selgituse ning maakonnaplaneeringusse ei lisatud viidet, mis viitaks, et mille alusel
planeeritakse Tapa lähiharjutusala.
Samuti ei arvestatud Kuno Rooba ettepanekuga, mille kohaselt palutakse Tapa lähiharjutusala
ja selle perspektiivset laiendust mitte kavandada väärtuslikule põllumaale. Ka selles osas andis
Rahandusministeerium oma põhjendatud selgituse.
Osaliselt arvestati Kuno Rooba ettepanekuga, et maakonnaplaneering seaks Tapa valla
üldplaneeringule tingimused, mille kohaselt tuleks Tapa valla üldplaneeringuga täpsustada
Tapa lähiharjutusala kasutajad ning töötatakse välja leevendusmeetmed lähiharjutusalalt
lähtuva müra ja muu reostuse vähendamiseks.
Kuno Rooba ja Alar Teras nõustusid Tapa ümbersõitu puudutavate muudatustega. Muude
muudatuste või mitte muutmise ja nende selgituste osas jäid nad mitte nõustuvale seisukohale.
Avaliku väljapaneku tulemusel on arvestatud täielikult Lennuameti ja Muinsuskaitseameti
parandusettepanekutega ning osaliselt Väike-Maarja Vallavalitsuse ettepanekutega.
Arvestamata jäeti Väike-Maarja Vallavalitsuse ettepanekuga, millega sooviti haldusreformi
eelsete kohalike omavalitsuste nimede muutmist haldusreformi järgsete nimede vastu. Kuna
Lääne-Viru maakonnaplaneeringut koostati halduspiiride üleselt ning planeeringu
seletuskirjas on ära kirjeldatud haldusreformi käigus toiminud muudatused, siis ei pidanud
Rahandusministeerium vajalikuks haldusreformi ellsete omavalitsuste nimede asendamist
praeguste nimede vastu.
Arvestades, et PlanS-s regulatsioon muutus planeeringu koostamise ajal (01.01.2018
jõustunud PlanS muudatuste kohaselt ei ole maakonnaplaneeringu heakskiitmine enam vajalik
ning enne 01.07.2015 algatatud maakonnaplaneeringud kehtestab riigihalduse minister), ei ole
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamiseks järelevalvaja heakskiidu saamine
enam nõutav.

III MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE PLANEERINGUTEGA

Planeeringu kehtestamisega kaotab kehtivuse 29.05.2000 korraldusega nr 134 kehtestatud
„Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+“ ning maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 18.06.2006
korraldusega nr 114), „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ (kehtestatud
14.09.2009 korraldusega nr 151). Lääne-Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna
rannikuala“ (kehtestatud 14.12.2011 korraldusega nr 258) ja teemaplaneeringu „Lääne-Viru
maakonna jalg- ja jalgrattateed“ (kehtestatud 02.07.2015 korraldusega nr 1-1/15-668)
tingimused on Lääne-Viru maakonnaplaneeringusse 2030+ muutmata kujul sisse viidud, ilma
täiendavat menetlust ja arutelu avamata ning mõlema planeeringu põhilahendused jäävad
kehtima maakonnaplaneeringu lisadena.
IV KÄSKKIRJA ÕIGUSLIKUD ALUSED
Käskkiri kehtestatakse lähtuvalt eeltoodud kaalutlustest ning võttes aluseks ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõige 1 ja kooskõlas sama seaduse § 1
lõikega 1, § 11 lõikega 3 ja 5 ja § 13 lõikega 1, planeerimisseaduse § 71 lõigetega 2 – 4 ning
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 44 lõikega 1.
V OTSUS
1. Kehtestan Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ lisatud kujul;
2. Tunnistan kehtetuks Lääne-Viru maavanema 29.05.2000 korralduse nr 134
„Maakonnaplaneering 2010+“, 18.06.2006 korralduse nr 114 „Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu „Asustust ja maakaasutust suunavad keskkonnatingimused“
kehtestamine“, 14.09.2009 korralduse nr 151 „Lääne-Viru maakonnaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ kehtestamine“; 14.12.2011
korralduse nr 258 "Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna
rannikuala“ kehtestamine“ ja 02.07.2015 korralduse nr 1-1/15-668 „Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2010+ teemaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna jalg- ja
jalgrattateed“ kehtestamine“.
3. Kehtestatud maakonnaplaneeringuga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna Lääne-Viru talituses, aadressil F.R Kreutzwaldi 5,
Rakvere,
samuti
veebiaadressil
http://maakonnaplaneering.ee/kehtivmaakonnaplaneering6;
4. Teen käesolev käskkirja koos maakonnaplaneeringuga teatavaks Haljala
Vallavalitsusele, Kadrina Vallavalitsusele, Rakvere Linnavalitsusele, Rakvere
Vallavalitsusele, Tapa Vallavalitsusele, Vinni Vallavalitsusele, Viru-Nigula
Vallavalitsusele,
Väike-Maarja
Vallavalitsusele,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile,
Kaitseministeeriumile,
Keskkonnaministeeriumile,
Kultuuriministeeriumile,
Maaeluministeeriumile,
Siseministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile,
Keskkonnaametile, Muinsuskaitseametile, Maa-ametile, Maanteeametile, Tehnilise
Järelevalve Ametile, Päästeametile, Põllumajandusametile, Terviseametile, Veeteede
Ametile, Lennuametile, Eesti Keskkonnaühenduste Kojale, Keskkonnaagentuurile,

Riigimetsa Majandamise Keskusele, Keskkonnainspektsioonile, Alar Terasele ja
Kuno Roobal seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
5. Avaldada teated planeeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul kehtestamise päevast
arvates ajalehes Virumaa Teataja, Ametlikes Teadaannetes ning veebilehel
http://maakonnaplaneering.ee/kehtiv-maakonnaplaneering6;

VI VAIDLUSTAMISVIIDE
Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Kehtestatud maakonnaplaneeringut ei ole võimalik vaidlustada ulatuses, milles see puudutab
varem kehtestatud teema- ja osaplaneeringute ning olulise ruumilise mõjuga objekti
asukohavaliku ja riiklikult tähtsa ehitise planeeringute sissekandmist uude
maakonnaplaneeringusse.

(allkirjastatud digitaalselt)
Janek Mäggi
riigihalduse minister

