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JÕGEVA  M A A V A N E M  
 

K O R R A L D U S  
 

 

Jõgeva 22.08.2013 nr 1-1/2013/454 

 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  

strateegilise hindamise algatamine 

 

 

Võttes aluseks „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 84 punktid 1 ja 16, „Planeerimisseaduse“ § 7 

lõiked 1 ja 6 ning § 10 lõike 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse“ § 12 lõike 1, § 31 punkti 1, § 33 lõike 1 punkti 2, § 34 lõike 1 ning § 35 lõiked 1, 2 ja 5 

ning Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ 

punkti 4, k o r r a l d a n: 

 

1. Algatada „Planeerimisseaduse“ § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks koostatava 

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

 

2. Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Jõgeva 

maavanem. Kontaktandmed: postiaadress Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn, telefon 776 6333, 

elektronposti aadress info@jogevamv.ee. 

 

3. Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringutenõunikul Triin Pärsimil:  

3.1 avaldada 14 päeva jooksul käesoleva korralduse jõustumisest teade keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamise kohta Ametlikes Teadaannetes, ajalehes Vooremaa ja Jõgeva 

Maavalitsuse veebilehel; 

3.2 korraldada kõigi maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud 

dokumentide avaldamine maavalitsuse veebilehel. 

 

4. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldusega 

on võimalik tutvuda Jõgeva Maavalitsuses maavalitsuse tööajal ning Jõgeva Maavalitsuse 

veebilehel aadressil www.jogeva.maavalitsus.ee. 

 

5 Korralduse vaidlustamise võimalused, koht ja tähtajad on sätestatud „Haldusmenetluse 

seaduse” §-des 74-76 ning „Halduskohtumenetluse seadustiku” §-des 37-40 ja 44-46. Kaebuse 

korralduse tühistamiseks võib „Halduskohtumenetluse seadustiku” § 46 lõike 1 kohaselt esitada 

Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 





      

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 30.08.2013 Keskkonnamõju hindamise teated

Jõgeva maavanem algatas 22.08.2013 korraldusega nr 1-1/2013/454a Jõgeva
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Maakonnaplaneeringu algatas
Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.
Planeeringuala hõlmab kogu maakonda ning planeeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise
arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku
lepitud visioonidele ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul,
regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel
Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Jõgeva
maavanem. Kontaktandmed: postiaadress Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn, telefon 776 6333,
elektronposti aadress info@jogevamv.ee.
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega
ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Jõgeva Maavalitsuse
veebilehel http://jogeva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.
Täiendavat informatsiooni saab Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast,
kontaktisik on Triin Pärsim, telefon 776 6328, elektronposti aadress triin.parsim@jogevamv.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

Ametlikud teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=16226712
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Suur tn 3 Telefon 776 6333 Registrikood 70004117 

48306 Jõgeva Faks 776 6334 E-post info@jogeva.maavalitsus.ee 

www.jogeva.maavalitsus.ee 

 
 

J Õ G E V A  M A A V A L I T S U S  

 

 

Vastavalt nimekirjale  Meie 02.10.2014 nr 12-3/2014/1549-1 

  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi avalikustamine 

 

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse (edaspidi KeHJS) § 37 

lõikest 1 teatame Teile, et 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 toimub Jõgeva 

maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 

KSH) programmi avalik väljapanek. 

 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimub 

23. oktoobril 2014 algusega kell 16.00 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis (aadress: Aia tn 

6, Jõgeva linn). 

  

Vabariigi Valitsus algatas 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute 

koostamise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 

lahendamiseks. Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454 algatati 

Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH. 

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt 

üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Riiklikud huvid on 

enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse 

aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on 

sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.  

 

Vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamise puhul KSH 

läbiviimine kohustuslik.  

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi 

maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse 

KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi 

negatiivseid riigipiiri üleseid mõjusid ette näha ei ole. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi lähteseisukohtadest, mida on 

täiendatud Jõgeva maakonna konteksti arvestades. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja 

KSH programmi koostamisel on arvestatud nimetatud dokumentide eelnõule laekunud 

asjakohaste ettepanekute ja märkustega.  
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Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (aadress: Stenbocki maja, 

Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee). 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus 

(aadress: Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: arengu- ja planeeringuosakonna 

planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776 6351, e-post 

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e-post 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (aadress: 

Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel (tel 698 8362, e-post 

liisi.ventsel@ramboll.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post 

veronika.vers@ramboll.ee).  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem. 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 

avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja 

R 8.00–15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel 

 http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.  

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 6. oktoobrist 

kuni 20. oktoobrini 2014 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil 

Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil 

info@jogeva.maavalitsus.ee. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanema kohusetäitja 

 

 

 

 

Saata: 

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Põltsamaa 

Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus, Puurmani Vallavalitsus, Palamuse 

Vallavalitsus, Saare Vallavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Tabivere Vallavalitsus, Pala 

Vallavalitsus, Torma Vallavalitsus, Mustvee Linnavalitsus, Siseministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium, 

Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium, 

Justiitsministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu 

regiooni Jõgevamaa kontor, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo, 

Veeteede Amet, Lennuamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti 

Keskkonnaühenduste Koda, Maa-amet, Päästeamet, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Kaitseliit, 

Kaitseliidu Jõgeva malev, Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa 

veterinaarkeskus, Põllumajandusamet, Põllumajandusameti Jõgeva keskus, Muinsuskaitseamet, 

Maanteeamet, Maanteeameti Lõuna regioon, Politsei- ja Piirivalveamet, Politsei- ja 

Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Kaitsepolitseiamet, Terviseamet, Terviseameti Lõuna talituse 

Jõgevamaa esindus, Tartu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Järva Maavalitsus, Lääne-Viru 

mailto:riigikantselei@riigikantselei.ee
mailto:agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee
mailto:janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee
mailto:liisi.ventsel@ramboll.ee
mailto:veronika.vers@ramboll.ee
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
mailto:info@jogeva.maavalitsus.ee
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Maavalitsus, Ida-Viru Maavalitsus, Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, 

mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, Jõgevamaa Koostöökoda, AS 

HOOLEKANDETEENUSED, EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT, Mittetulundusühing Ida-

Eesti Jäätmehoolduskeskus, Mittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Sihtasutus 

Lõuna-Eesti Turism, Luua Metsanduskool, Põltsamaa Ametikool, Eesti Taimekasvatuse 

Instituut, SIHTASUTUS ERAMETSAKESKUS, Riigi Infosüsteemi Amet, Sihtasutus Eestimaa 

Looduse Fond, Jõgevamaa Turismiinfokeskus, Mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna 

Arendajate Kogu, Põltsamaa Ettevõtjate Liit, Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate 

Liit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liit, Eesti Arboristide Ühing, 

JÕGEVA AGRONOOMIDE SELTS, Jõgeva Talupidajate Liit, OÜ AMESTOP, AS Eesti 

Liinirongid, aktsiaselts Eesti Raudtee, Eesti Energia Aktsiaselts, Elering AS, aktsiaselts Eesti 

Gaas, Elektrilevi OÜ, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, AS EG Võrguteenus, AS EMAJÕE 

VEEVÄRK, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti Aktsiaselts, 

Ramboll Eesti AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Lihtsa 776 6351 

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee 



AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 01.10.2014 Keskkonnamõju hindamise teated

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikustamine

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 toimub Jõgeva
maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi avalik väljapanek.
Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimub 23. oktoobril
2014 algusega kell 16.00 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis (Aia 6, Jõgeva linn).
Vabariigi Valitsus algatas 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute
koostamise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete
lahendamiseks. Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454 algatati
Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise
planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning
suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Riiklikud huvid on enamasti määratletud
riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii riiklikul,
regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse
kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele
planeeringule 2030+.
Vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamise puhul KSH
läbiviimine kohustuslik.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi
maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse
KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi
negatiivseid riigipiiri üleseid mõjusid ette näha ei ole.
Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi lähteseisukohtadest, mida on
täiendatud Jõgeva maakonna konteksti arvestades. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja
KSH programmi koostamisel on arvestatud nimetatud dokumentide eelnõule laekunud
asjakohaste ettepanekute ja märkustega.
Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3,
15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).
Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (Suur
tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776
6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e post
janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee.
Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (Laki 34,
12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel (tel 698 8362, e-post
liisi.ventsel@ramboll.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post
veronika.vers@ramboll.ee).
Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.
Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda
avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00-17.00 ja R 8.00-
15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel
http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.
Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 6. oktoobrist kuni
20. oktoobrini 2014 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Jõgeva
Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165 rik.info@just.ee Kasutustingimused
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Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn

T +372 664 5808
F +372 664 5818
www.ramboll.ee

PROTOKOLL
Projekt Jõgeva maakonnaplaneering (edaspidi MP) ja keskkonnamõju strateegiline

hindamine (edaspidi KSH)

Teema MP lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu

Kuupäev 23.10.2014

Asukoht Jõgeva Kultuurikeskus

Koosoleku nr 01

Protokollija Kristiina Ehapalu

Osalejad Esitatud protokolli lõpus registreerimislehel

Päevakava 1. Sissejuhatus
2. MP lähteseisukohtade tutvustus
3. KSH programmi tutvustus
4. Arutelu, küsimused ja vastused

Kokkuvõte arutelust:

1. Sissejuhatus
Mart Tooming Jõgeva Maavalitsusest juhatas koosoleku sisse ja tutvustas
arutelu päevakava.

2. MP lähteseisukohtade tutvustus
Janika Raudsepp Jõgeva Maavalitsusest tutvustas Jõgeva maakonna-
planeeringu (edaspidi MP) lähteseisukohti ning andis ülevaate planeeringu
koostamisel lahendamist vajavatest teemadest ja planeeringu koostamise
senisest menetlusest. Samuti tutvustas avaliku väljapaneku ajal laekunud
ettepanekut lähteseisukohtade täiendamiseks.

3. KSH programmi tutvustus
Veronika Verš Ramboll Eesti AS-ist andis ülevaate maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmist ning KSH
programmi eelnõule ja avalikustamise käigus programmile laekunud kirjadest.

4. Arutelu, küsimused ja vastused
Sille Raidvere (Muinsuskaitseamet): Kultuuriministeerium koostas ka
märkused, aga seda ei nimetatud. Kuhu on kiri kadunud?

Veronika Verš (Ramboll Eesti AS): Kiri ei ole meieni jõudnud. Palun edastage
uuesti ja me käsitleme seda.

Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus): Meile ei ole samuti kirja jõudnud. Palun
saatke uuesti.

Janika Raudsepp (Jõgeva Maavalitsus): Kas kiri tuli KSH või maakonna-
planeeringu LS-de kohta?

Sille Raidvere (Muinsuskaitseamet): Ei oska peast öelda, mille kohta see oli,
aga saadame siis uuesti.

Toivo Kroon (Jõgeva Maavalitsus): Kas Ramboll tegeleb ainult Jõgeva
maakonna planeeringuga?

Veronika Verš (Ramboll Eesti AS): Ramboll on ka Järva Maavalitsusele
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konsultandiks ning koostame maakonnaplaneeringut ja KSH-d ka seal maakonnas.

Toivo Kroon (Jõgeva Maavalitsus): Kehtiv MP on ka alusdokument või tehakse täiesti uus planeering?

Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus): Kuna kehtiv planeering on nii vana (1999), tuleb teha uus. Kehtiv
on ajale jalgu jäänud, nt keskkonna küsimused – Natura alasid või nitraaditundlikke alasid ei olnud sel
ajal. Ka riigikaitselised objektid ja maanteed, mis on palju maakonnas muutunud. Seetõttu on vaja uut
planeeringut, sh arvestades seda, et kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (edaspidi ÜP) koostamise
protsess on väga pikaajaline. Uued ÜP-d saavad lähtuda edaspidi uuest maakonnaplaneeringust.

Janika Raudsepp (Jõgeva Maavalitsus): Kaks aastat tagasi kehtestati üleriigiline planeering, mis nägi
ette uute MP-te koostamise. Samuti on uued teemad nt toimepiirkonnad.

Toivo Kroon (Jõgeva Maavalitsus): Kui Ramboll on jõudnud samasse etappi ka Järva planeeringuga, kas
on ette näha ka sarnasusi?

Veronika Verš (Ramboll Eesti AS): Sarnaseid teemasid on mitmeid, nt põllumajanduse mõjud,
nitraaditundlik ala jm teemad.

Toivo Kroon (Jõgeva Maavalitsus): Riik on tõstatanud väärtusliku põllumaa teema. Toodi näide Mäo
ümberehituse kohta, kus läks palju väärtuslikku põllumaad tee-ehituse alla. Tallinn-Luhamaa trass, mis
on juba kehtestatud, võtab ära väärtuslikku põllumaad. Kuidas väärtuslikku põllumaad saab kaitsta?
Kuhu siis tee ehitada?

Mart Tooming (Jõgeva Maavalitsus): Tuleb teha rohkem betoontöid ja tõsta olemasolev teekoridor
teisele korrusele, et ei peaks üldse põllumaad hävitama. Aga see on kallim. Põllumajandusministeerium
on seoses MP-te koostamisega võtnud tõsiselt käsile väärtusliku põllumaade teema ning koostab
vastavat seadust. Meie maakonda mõjutab see vähe, kuna uusi elamualade rajoone planeeritud ei ole ja
kolme linna peale on ehitustegevus väga väike olnud.

Ivo  Ojamäe  (Keskkonnaameti  Jõgeva-Tartu  regioon):  MP  tase  on  liiga  kõrge,  et  siduda  seda
ehitusõigusega. Oma seisukoha KSH programmile oleme juba esitanud ning mis puudutab Põltsamaa
Vallavalitsuse kirja Keskkonnaameti tegevuse kohta, siis oleme vastavad pindalad läbi arvutanud ja
selles vallas on olukord üsna hea võrreldes teiste valdadega. Seega meie hinnangul selline arvamus
põhjendatud ei ole. Alles oli meil arvamuse avaldamiseks ka Põltsamaa valla ÜP KSH programm, mille
läbivaatamisel samuti selgus, et seal meil palju kaasa rääkida ei ole.

Veronika  Verš  (Ramboll  Eesti  AS):  Oleme  samuti  oma  esialgsed  arvutused  teinud  ja  oleme  samal
arvamusel. Vastava analüüsi toome ära KSH aruandes.

Kuna rohkem küsimusi ei olnud, siis Mart Tooming Jõgeva Maavalitsusest tänas arutelul osalejaid ning
lõpetas arutelu.
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info@jogeva.maavalitsus.ee Meie: 20.10.2014 nr 14-18/3657-1

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Põllumajandusameti Jõgeva keskus on tutvunud Jõgeva Maavalitsuse 02.10.2014 edastatud
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja
maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade sisuga.
Põllumajandusameti Jõgeva keskuse 12.08.2014 kirjaga nr 14-18/2529-1 edastati
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule
tähelepanekud, millega on üldiselt arvestatud.
Tulenevalt eelnevast, Põllumajandusametil täiendavad ettepanekud ja/või vastuväited
avalikustatud Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmile puuduvad.

Lugupidamisega

Anu Seer
Jõgeva keskuse juhataja
/Allkirjastatud digitaalselt/

Ele Liivamägi 524 5978
ele.liivamagi@pma.agri.ee



From: Margus Haidak [mailto:Margus.Haidak@hm.ee]
Sent: Tuesday, October 21, 2014 1:02 PM
To: jogeva.info
Subject: Jõgeva maakonnaplaneeringu ksh

Tere,

Väike täpsustus seose avalikustatud dokumentidega. KSH programmis lk 31 hariduse peatükis
on väidetud, et Jõgevamaal on 24 kooli, kuid meie andmetel on neid 25. Allpool väljavõte Eesti
Hariduse Infosüsteemist.

75027703 Siimusti Lasteaed-Algkool Jõgeva vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75025590 Puurmani Mõisakool Puurmani vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75038173 Jõgeva Põhikool Jõgeva linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

Rohu tn
10

75002100 Tabivere Põhikool Tabivere vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75023527 Lustivere Põhikool Põltsamaa vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75027100 Mustvee Vene Gümnaasium Mustvee linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Narva 24

75023547 Esku-Kamari Kool Põltsamaa vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75027117 Mustvee Gümnaasium Mustvee linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

Tartu tn
11

75023533 Adavere Põhikool Põltsamaa vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75003128 Põltsamaa Ühisgümnaasium Põltsamaa linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Veski 5

75023674 Sadala Põhikool Torma vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Kooli 8

75005475 Voore Põhikool Saare vald (Jõgeva maakond) Jõgeva
maakond

75038150 Jõgevamaa Gümnaasium Jõgeva linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Aia 34

75003186 Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasium

Palamuse vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Kooli 2

75002117 J.V.Veski nim. Maarja Põhikool Tabivere vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75012541 Pisisaare Algkool Pajusi vald (Jõgeva maakond) Jõgeva
maakond

75003269 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool Jõgeva linn (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Aia 34

75003163 Luua Algkool Palamuse vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75023680 C.R.Jakobsoni nim.Torma
Põhikool

Torma vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

Kooli tee
23

75003654 Laiuse Põhikool Jõgeva vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75003660 Vaimastvere Kool Jõgeva vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75012535 Aidu Lasteaed-Algkool Pajusi vald (Jõgeva maakond) Jõgeva
maakond

75014787 Anna Haava nim Pala Kool Pala vald (Jõgeva maakond) Jõgeva



maakond

70004146 Kiigemetsa Kool Jõgeva vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond

75003677 Kuremaa Lasteaed-Algkool Jõgeva vald (Jõgeva
maakond)

Jõgeva
maakond Pargi 2

Lugupidamisega

Margus Haidak
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Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  

strateegilise hindamise programm 

 

 

 

 

Tartu Maavalitsus on tutvunud Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) programmiga ja esitab selle kohta järgmised ettepanekud ja küsimused: 

- Peatükis 4 on KSH läbiviimisel analüüsitavate riiklike arengukavade ja strateegiate 

nimekirjas ära toodud ka Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava perioodiks 2010-2015. 

Jõgeva maakond ei kuulu Lääne-Eesti vesikonda, mistõttu ei ole nimetatud 

veemajanduskava antud juhul asjakohane. Teeme ettepaneku nimekirja korrigeerida. 

- Leheküljel 14 on kirjas lause „Maakonnas on mitmeid suuri järvesid ja kui kõrvale jätta 

Peipsi järv, siis on maakonna ida piiril suurimateks järvedeks Saadjärv, Kuremaa järv ja 

Endla järv.“ Saadjärv, Kuremaa järv ja Endla järv ei asu Jõgeva maakonn idapiiril. 

Teeme ettepaneku nimetatud lauset korrigeerida. 

- Leheküljel 22 on nimetatud maanteid Tallinna-Tartu, Tartu-Mustvee-Jõhvi ja Tartu-

Jõgeva-Rakvere. Ilmselt on mõeldud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Jõhvi-Tartu-Valga ja 

Tartu-Jõgeva-Aravete maanteid. Teeme ettepaneku kasutada KSH programmis ja 

aruandes maanteede nimetusi nii, nagu need on kirjas riiklikus teeregistris. 

- Leheküljel 30 on toodud Jõgeva maakonna päästjate väljasõitude statistika 2011. a kohta. 

Aastal 2014 ei ole tegemist enam väga ajakohaste andmetega, arvestades et taolist 

statistikat tehakse iga-aastaselt. Teeme ettepaneku kasutada KSH programmis ja aruandes 

uuemaid andmeid. 

- Tabelist 7 „Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise esialgne ajakava“ tuleb välja, et 

KSH aruande eelnõu koostamine toimub samaaegselt KSH programmi täiendamise ja 

heakskiitmisega ehk sisuliselt enne seda, kui KSH programm on heaks kiidetud. Kas 

enne aruande koostamist ei oleks mõistlik siiski ära oodata programmi heakskiitmine? 
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- KSH programmist väga suure osa moodustab maakonna kirjeldus (23 lehekülge), samas 

kui keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu on käsitletud tunduvalt väiksemas mahus 

(4 leheküljel). Kas nii suures mahus maakonna kirjelduse kajastamine KSH programmis 

on vajalik? 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Reno Laidre 

maavanem 

 

Maris Aleksašin, Maris.Aleksasin@tartu.maavalitsus.ee, 730 5291 



Muinsuskaitseameti seisukoht
Jõgeva maakonnaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sisu

Jõgeva maakonnaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilisel hindamisel palume
lähtuda ka riigi kaitse all olevatest kultuurimälestistest ja nende kaitsevöönditest. Mälestised
näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist mitmekihilisust, mistõttu tuleb
planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning arvestada avalike huvidega.

Maakonnaplaneeringu ülesanne on mh säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine
ja sidumine ruumilise arenguga ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna
arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine planeeringu koostamisel (planeerimisseaduse §
7 lg 3). Sellest tulenevalt palume planeeringu käigus analüüsida olemaoleva
arhitektuuripärandi jätkuvat kasutuses hoidmist või uuesti kasutusele võtmise võimalusi.

Teeme ettepaneku täiendada p 5.11 Kultuur ja mälestised alapeatükki:
5.11. Kultuur ja mälestised Maakonna oluliseks väärtuseks on vanausuliste kultuur Peipsi
piirkonnas ja selle kultuuri edasikandjad. Kohalikud kogukonnad peavad olema avatu(ma)d
sisserändajate vastuvõtmisel, aitama neid kohanemisel. Samas tuleb olla tasakaalustatud ning
uuenduste juurutamisega mitte kiirustada.
Maakonna väärtusteks on mh ajaloolised küla- ja linnasüdamed, kus on nähtavad ja
tajutavad erinevad ajaloolised kihistused. Külasüdame näiteks on Palamuse ajalooline keskus
oma muistse asulakoha, kiriku, kihelkonnakooli hoone ning külaarhitektuuri ja kultuurilooga.
Linnasüdame näiteks aja- ja kultuurilooline Põltsamaa linn. Kultuurimälestiste riikliku
registri andmetel on Jõgevamaal 56 ajaloomälestist (mälestussambad, kalmistud, koolihooned
jmt), 268 arheoloogiamälestist (asulakohad, kultusekivid, kalmed, linnused jmt) ja 213
ehitismälestist (sh 24 mõisakompleksi ning 9 kirikut). Muinsuskaitsealasid maakonnas ei ole.

Juhime tähelepanu, et projekti Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja
analüüs tulemusena on võetud arvele 97 väärtuslikku XX sajandi ehitist Jõgevamaal (vt
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture). Palume Jõgeva maakonnaplaneeringu ja
selle keskkonnamõju strateegilisel hindamisel arvestada ehitusliku keskkonna mitmekesisuse
ja väärtuste hoidmisel ka nende ehitiste säilitamisega.

Muinsuskaitseamet on huvitatud planeeringu ülesannete lahendamisest laiemalt ning oleme
valmis osalema protsessis kogu selle kestuse vältel. Muinsuskaitseameti kontaktisikuks on
Jõgevamaa vaneminspektor Sille Raidvere (tel 53327101; 7762264; e-post:
sille.raidvere@muinas.ee).



Jõgeva maakonnaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu

Muinsuskaitseameti seisukoht

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel

hindamisel tuleb lähtuda riikliku kaitse all olevatest kultuurimälestistest ja nende

kaitsevöönditest. Mälestised näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist

mitmekihilisust, mistõttu tuleb planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning

arvestada avalike huvidega. Mälestisi ümbritseva kaitsevööndi mõte on tagada mälestise

säilimine ajalooliselt väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist vääristavas keskkonnas,

vältida mälestist ja ümbritsevat keskkonda kahjustavaid tegevusi. Õuealadest väljapoole

jäävate mälestiste puhul tuleb tagada igaühe vaba juurdepääs mälestisele päikesetõusust

loojanguni (Muinsuskaitseseadus § 26 lg 2).

Mälestiste nimekiri on kättesaadav Kultuurimälestiste riiklikus registris, millel on olemas

ristkasutus Maa-ameti põhikaardiga (vt www.register.muinas.ee). Vastavalt

Muinsuskaitseseaduse § 25 lg 3 on kinnismälestiste kaitsevöönd 50 m laiune maa-ala

mälestise väliskontuurist juhul, kui ei ole määratud teisiti. Mälestisel ja mälestise

kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest (§ 24 ja § 25) tulenevad kitsendused.

Muuhulgas on Muinsuskaitseameti ning linna- ja vallavalitsuse loata kinnismälestisel

keelatud kinnistute piiride muutmine ja kruntimine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teede

rajamine ja remontimine, kaitsevööndis teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mulla-

ja ehitustööd.

Planeeringualale jäävate maa-alaliste arheoloogiamälestiste (asulakohad, maa-alused

kalmistud, kalmed, muistsed põllud jms) väliskontuurid on nähtaval Maa-ameti põhikaardil

kultuurimälestiste kihil. Küsimuste korral palume ühendust võtta Muinsuskaitseameti

Jõgevamaa vaneminspektoriga või kartograafia nõunikuga.

Lisaks viis Muinsuskaitseamet 2009. aastal läbi Jõgevamaa XX sajandi väärtusliku

arhitektuuri inventeerimise eesmärgiga kaardistada ning korralda arhitektuuripärandi kaitse.

Inventeerimise aruandes juhitakse tähelepanu ehitistele, mis vajaksid riikliku kaitse alla

võtmist, Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist või omavalitsuste poolset kaitset. Jõgeva

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel palume arvestada antud töös



tehtud ettepanekutega. Jõgevamaa XX sajandi arhitektuuri inventeerimise tööga on võimalik

tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel (http://www.muinas.ee/files/Jõgevamaa.pdf).

Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele hinnata

planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid:

- erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus. Väärtust võiks

omistada ajaloosündmustega või kohapeal tuntud muistenditega seotud paikadele,

kultuuritegelaste elu ja tegevusega seotud paikadele, kohalikele inimeste

eneseteadvustamise ja samastumise kohtadele;

- võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Piirkondi, kus arheoloogiamälestiste

kontsentratsioon on eriti suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku keskkonna

säilitamisega ning asjaoluga, et muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib

olla veel leidmata kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, põllujäänuseid jms). Mälestiste

rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik;

- olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad

olla tüüpilisus ja ebatüüpilisus. Et määratleda küladesse ehitamise ja maakasutamise

tingimused, soovitame analüüsida külade väljakujunenud struktuuri ja pidada oluliseks

nende säilitamist. Oluliseks tuleb pidada väärtusliku miljööga külade krundi suurusi,

hoonestuse ja kujundamise elemente, hoonestuse struktuure ja maakasutust. Uut

hoonestust ja maakasutust tuleb sobitada vanaga olemasolevaid väärtusi rikkumata.

Väärtuslikud on piirkonnad, kus on alles enamus Teise maailmasõja eelse perioodi

talukohti ja algupäraselt säilinud taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asustusstruktuur ja

teedevõrk, traditsiooniline maakasutus;

- ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja

nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine;

- maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride

määratlemine;

- väärtuslike maastike piiride täpsustamine. Keskkonna kultuuristamisel varasemate

põlvkondade töö väärtustamine. Ajaloolise väärtusega on maastikumuster, kus võib leida

muinasaegseid, mõisaaegseid, taluaegseid ja kolhoosiaegseid maastikke. Olulised on

maastikud, kus on kiviaiad, -vared, lahtised madalad kraavid, alleed jms.



Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavust ja

vajadusel teha strateegilise keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid.

Pakume abimaterjalina ülalnimetatud teemade analüüsimiseks Muinsuskaitseameti poolt

viimastel aastatel tellitud valdkondade inventeerimisi ja analüüse. Kõik need on saadaval

Muinsuskaitseameti arhiivis Tallinnas (Pikk 2). Mõningatel juhtudel on töö nähtav ka

Internetis.

Muinsuskaitseametis on lõplikult vormistamata kujul olemas hea andmebaas Eesti parkidest

ning mõisa- ja talukalmistutest. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda

Muinsuskaitseameti maakonnainspektori poole.

Muinsuskaitseamet on huvitatud planeeringu ülesannete lahendamisest laiemalt ning oleme

valmis osalema protsessis kogu selle kestuse vältel. Muinsuskaitseameti esindajaks Jõgeva

maakonnas on Jõgevamaa vaneminspektor Sille Raidvere (sille.raidvere@muinas.ee, tel

53327101; 7762264).
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JÕGEVA  M A A V A L I T S U S  

 

 

Hr Parbo Juchnewitsch  

aktsiaselts Eesti Raudtee 

 Teie 20.10.2014 nr 1-5.1/237-5 

Meie 14.11.2014 nr 12-3/2014/1549-6 

raudtee@evr.ee  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi avalikustamine 

 

 

Lugupeetud härra Juchnewitsch 

 

Esitasite 20. oktoobril 2014 kirjaga nr 1-5.1/237-5 täiendava informatsiooni avalikustatud Jõgeva 

maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Täname Teid esitatud ettepaneku eest.  

 

Eeltoodust tulenevalt täiendasime maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade punkti 2.3.1 

„Asustuse arengu suunamine“ teiepoolse seisukohaga raudteekoridoride maa-aladel 

pikisuunalise kergliikluse kavandamise võimalikkuse osas. Korrigeeritud maakonnaplaneeringu 

lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Jõgeva Maavalitsuse veebilehel. 

 

Aktsiaselts Eesti Raudtee 26. veebruari 2014 kirjaga nr 1-5.1/237-1 esitatud  seisukohtadega 

arvestamise  või arvestamata jätmisega on võimalik tutvuda tabelis „Laekunud seisukohtade ja 

ettepanekutega arvestamine Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisel“, mis on kättesaadav 

Jõgeva Maavalitsuse veebilehel.  

 

Lisaks märgime, et raudteetaristuga seonduvat käsitletakse põhjalikumalt valmivas maakonna 

sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruandes tehnilise taristu peatükis, mis 

avalikustatakse maavalitsuse veebilehel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

 

 

 

 

Janika Raudsepp 776 6328 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee 
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Hr Margus Haidak 

Haridus- ja Teadusministeerium 

 Teie 21.10.2014  

Meie 14.11.2014 nr 12-3/2014/1549-5 

hm@hm.ee  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi avalikustamine 

 

 

Lugupeetud härra Haidak 

 

Esitasite 21. oktoobril 2014 e-kirjaga täpsustuse avalikustatud Jõgeva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi kohta. Täname Teid esitatud 

andmete eest.  

Käesolevaga teatame, et arvestasime Teie poolt esitatud täpsustusega ning korrigeerisime KSH 

programmi alapeatükki „Haridus“ vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetele. Täiendatud 

KSH programmiga on võimalik tutvuda pärast selle heakskiitmist Jõgeva Maavalitsuse 

veebilehel.  

Lisaks märgime, et haridusega seonduvat käsitletakse põhjalikumalt valmivas maakonna 

sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruandes sotsiaalse infrastruktuuri peatükis, 

mis avalikustatakse maavalitsuse veebilehel. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

 

 

 

 

 

Agnes Lihtsa 776 6351 

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee 



 

Suur tn 3 Telefon 776 6333 Registrikood 70004117 
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Pr Sille Raidvere 

Muinsuskaitseamet 

 Teie 23.10.2014  

Meie 14.11.2014 nr 12-3/2014/156-24 

info@muinas.ee  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi avalikustamine 

 

 

Lugupeetud proua Raidvere 

 

Esitasite 24.10.2014 e-kirjaga nr 12-3/2014/156-23 kaks dokumenti, 20.02.2014 

Muinsuskaitseameti poolt Kultuuriministeeriumile saadetud kiri nr 1.1-8/175-1 (edaspidi 

esimene kiri) ja 15.07.2014 samuti Muinsuskaitseameti poolt Kultuuriministeeriumile saadetud 

kiri nr 1.1-7/1479-1 (edaspidi teine kiri), mis pärinevad Muinsuskaitseameti dokumendiregistrist. 

Jõgeva Maavalitsuse dokumendiregistrist ja e-kirja vahetustest uurides ei nähtu, et selliseid 

dokumente oleks Jõgeva Maavalitsusele varem edastatud. 

Esimese kirja osas selgitan, et 04.03.2014 toimus Siseministeeriumi ja Muinsuskaitseameti ühine 

nõupidamine, kus arutati ja täpsustati muinsuskaitsealaseid nõudeid maakonnaplaneeringute 

koostamiseks. Nõupidamise protokoll edastati 19.03.2014 Jõgeva Maavalitsusele e-kirjaga 

nr 12-3/2014/1781-1. Nõupidamisel kokkulepitu kuulub arvestamisele maakonnaplaneeringu 

koostamisel. 

Teise kirja osas on täiendusettepanekuga arvestatud. Jõgeva maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi peatükki 5.12 „Kultuur ja 

mälestised“ on täiendatud vastavalt Teie ettepanekule. Täiendatud KSH programmiga on 

võimalik tutvuda pärast selle heakskiitmist Jõgeva Maavalitsuse veebilehel. 

Lisaks märgime, vastavalt 04.03.2014 Siseministeeriumi ja Muinsuskaitseameti esindajate vahel 

toimunud nõupidamisel kokkulepitule, koostatakse maakonnaplaneeringu raames kinnismälestisi 

sümbolitena (väärtuste kontsentratsiooni) kajastav skeem/kaart, kuid teisi detailseid 

kultuurimälestisi ning -väärtusi puudutavaid teemasid Teie kirjades saame võtta vaid teadmiseks. 

Maakonnaplaneeringus saab nende aspektide arvestamise vajadusele ning andmete 

kättesaadavusele üldplaneeringute koostamisel tähelepanu juhtida, kuid mitte enamat tulenevalt 

maakonnaplaneeringu täpsusastmest. 
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Täiendavate küsimuste korral võite pöörduda Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja 

planeeringuosakonna peaspetsialisti Agnes Lihtsa poole aadressil 

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee või telefoni teel 776 6351. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

 

 

 

Lisa: Maakonnaplaneeringute nõupidamine, Tallinn 04.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Lihtsa 776 6351 

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee 
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                                    Nõupidamise protokoll

Maakonnaplaneeringute koostamine

04.03.2014  Tallinnas Pikk t 2 II korrus

Algus kell 15.00
Lõpp kell 16.00

Osavõtjad:

Andres Levald                  Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
                                          Muinsuskaitseametist:
Ilme Mäesalu                    Ajaloomälestiste peainspektor
Reelika Niit                      Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja
Peeter Nork                      Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja
Thea Laidvere                  Põhja-Eesti järelevalveosakonna nõunik
Ilona Merzin                     Lõuna-Eesti järelevalveosakonna nõunik
Karin Kukk                       Restaureerimis-ja arendusosakonna nõunik
Jaan Vali                           Restaureerimis-ja arendusosakonna nõunik
Triin Talk                          Ehitismälestiste peainspektor
Merle Kinks                      Peaspetsialist

Nõupidamisel arutati ja täpsustati muinsuskaitsealaseid nõudeid maakonnaplaneeringute
koostamiseks. Maakonnaplaneeringud on suure üldistusastmega planeeringud, mis on
regionaalse arengu ja kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamise aluseks.
Maakonnaplaneeringute koostamisel lähtutakse planeerimisseadusest
https://www.riigiteataja.ee/akt/13328539?leiaKehtiv § 7 lg 3 ülesannetest.
Kultuurimälestistega seondub p.11: “kaitsealade ja nende kasutustingimuste arvestamine
planeeringus, vajaduse korral ettepanekute tegemine kasutustingimuste täpsustamiseks, uute
kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi lõpetamiseks“. Samuti tuleb kultuurimälestistega
arvestada teiste planeeringuülesannete lahendamisel.

Kokku lepiti järgmistes küsimustes:

1. Üldjuhul on kinnismälestise kaitsevöönd 50 meetrit mälestise piirist ja maakonna-
planeeringu kaartidel näidatakse arheoloogia- ja ehitismälestised ning kinnismälestistest
ajaloomälestised punktina.
2. Muinsuskaitsealad (12 tk) näidatakse maakonnplaneeringu kaartidel aladena. Lisaks
muinsuskaitsealadele näidatakse Ida-Virumaa maakonnaplaneeringus Narva linnas ehitis-
mälestis Narva linnakindlustused, reg nr 13999 ja Asulakoht, reg nr 27276, (mis maa-alaliselt
kattuvad) alana, kuna Narva linnas ei ole muinsuskaitseala.
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3. Kultuurimälestiste nimekiri on varem esitatud maakonnaplaneeringus lisana, tänapäeval on
võimalik lisada link Kultuurimälestiste registrile: http://register.muinas.ee/
4. Lisaks kultuurimälestistele soovitame maakonnaplaneeringute teksti lisada lingid 20.
sajandi väärtuslike hoonete inventeerimise projekti andmetele:
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture ja maaehituspärandi andmekogule:
http://register.muinas.ee/?menuID=rehemaja,  samuti  anda  asjakohast  teavet,  mis  aitab
kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel kultuurimälestisi väärtustada ja
lahendada nendega seotud ülesandeid.
5. Üld- ja detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimuste koostamisel tuleb lähtuda
Kultuuriministri 04.07.2011 määrusest nr 13.
6. Muinsuskaitseamet soovitab maakonnaplaneeringutes võimalusel siduda kultuurimälestiste
teema valdkonnaüleselt teiste maakonnaplaneeringu ülesannetega.  Erinevad riigi huvid
peavad olema tasakaalus ning omavahel lõimitud – kultuurimälestiste säilimine, sotsiaal-
teemad, säästev areng, elamisväärne keskkond.

 Juhatas                                                                                                                   Protokollis
 Ilme Mäesalu                                                                                                         Merle Kinks



 

Suur tn 3 Telefon 776 6333 Registrikood 70004117 

48306 Jõgeva Faks 776 6334 E-post info@jogeva.maavalitsus.ee 

www.jogeva.maavalitsus.ee 
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Hr Reno Laidre  

Tartu Maavalitsus 

 Teie 21.10.2014 nr 9-2/2912-2 

Meie 17.11.2014 nr 12-3/2014/1549-7 

info@tartu.maavalitsus.ee  

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade  

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi avalikustamine 

 

 

Lugupeetud maavanem 

 

Esitasite 21. oktoobril 2014 kirjaga nr 9-2/2912-2 ettepanekud ja küsimused avalikustatud 

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 

programmi kohta. Täname Teid esitatud märkuste eest.  

 

Alljärgnevalt on toodud selgitused KSH programmile esitatud küsimuste ning ettepanekutega 

arvestamise või arvestamata jätmise osas: 

- Veemajanduskava nimetuses oli tegemist veaga, mistõttu KSH programmi peatükis 

„Maakonnaplaneeringu seos teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega“ sisalduvat 

nimekirja on vastavalt korrigeeritud. 

- Maakonna suuremaid järvi puudutavas lauses esines viga, mistõttu KSH programmi 

alapeatükis „Geoloogia, pinna- ja põhjavesi“ sisalduvat lauset on vastavalt korrigeeritud. 

- Arvestame ettepanekuga kasutada KSH programmis ja aruandes maanteede nimetusi 

vastavalt riiklikus teeregistris nimetatule. Sellest lähtuvalt on KSH programmi läbivalt 

korrigeeritud. 

- Arvestame ettepanekuga kasutada KSH programmis ja aruandes uuemaid andmeid 

päästjate väljasõitude kohta. Sellest tulenevalt on KSH programmi alapeatükki „Ohtlikud 

ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ning hädaolukorrad“ lisatud päästesündmuste statistika 

Jõgevamaal aastatel 2006-2013. 

- Esitasite küsimuse KSH programmi alapeatükis „Planeeringu koostamise ja KSH 

läbiviimise menetluse ajakava“  KSH aruande eelnõu koostamise alustamise ning KSH 

programmi heakskiitmise omavahelise ajalise järjestuse kohta.  

Siinkohal selgitame, et avalikul väljapanekul olnud KSH programmis oli ära toodud 

eeldatav maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise ajakava, mille kohaselt oli 

kavas alustada KSH aruande eelnõu koostamiseks vajaliku teabe analüüsimisega 

oktoobris 2014, kui on valminud maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu 

analüüsi aruanne. Tänaseks on selgunud, et nimetatud aruanne vajab veel täiendamist 

ning seetõttu on otstarbekas KSH aruande koostamisega alustada novembris. Vastavalt 

eeltoodule on KSH programmi ajakava täpsustatud. 
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Juhime tähelepanu asjaolule, et maakonnaplaneeringu koostamise ja selle KSH 

läbiviimise puhul on tegemist veel ligi 2 aasta pikkuse menetlusega, mistõttu on 

täiendatud ajakavas toodud eeldatav erinevate etappide teostamise aeg. 

Lisaks märgime, et kuna KSH programmi eelnõu koostamisel toimus laiapõhine asutuste 

kaasamine ning nende seisukohtade põhjal täiendati programmi, siis ei olnud alust arvata, 

et KSH programmi avalikustamisel võiks laekuda selliseid märkusi, mis oleksid 

programmi oluliselt muutnud. Arvestades ajalisi piiranguid alustati aruande koostamiseks 

vajaliku teabe analüüsimisega enne KSH programmi heakskiitmist. 

- Esitasite küsimuse KSH programmi peatükis „Mõjutatava keskkonna kirjeldus“ 

maakonna keskkonnakirjelduse suures mahus kajastamise kohta. Sarnase märkuse 

ulatusliku keskkonnakirjelduse esitamise kohta KSH programmis on Jõgeva 

Maavalitsusele saatnud ka Siseministeerium 19. augusti 2014 kirjaga nr 13-4/92-2.  

Jõgeva maavanema ja KSH juhteksperdi vastus laekunud Siseministeeriumi seisukohale 

on järgmine: 

 „Kohustuslikud teemad, mis on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduses (edaspidi KeHJS) nimetatud, on KSH programmis ära toodud. Hea tava 

kohaselt käsitle 

takse programmis rohkem kui seaduse miinimumnõuded. Maakonnast üldise kirjelduse 

äratoomine iseloomustab maakonda tervikuna ning annab ülevaate maakonna peamistest 

teemadest, mida maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel käsitleda tuleb. 

Samuti tulevad nimetatud ülevaate esitamisega programmi etapis välja võimalikud vead 

alusandmetes, mida ei ole otstarbekas hakata parandama siis, kui hindamine on nende 

alusandmete põhjal juba tehtud. Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning MTÜ 

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu vahel on arutatud, et programmi etapp peaks 

hõlmama põhjalikumat olemasoleva olukorra ülevaadet ja analüüsi ning et aruandesse 

jääksid vaid hindamistulemused. Samast põhimõttest lähtuvalt on koostatud ka KeHJS-i 

muutmise eelnõu, mille jõustumine on kavandatud aastal 2015.“ 

Käesolev kommentaar on nähtav ka KSH programmi lisas 1 olevas tabelis „Ülevaade 

Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu kohta laekunud ettepanekutest ja 

märkustest“, mis on kättesaadav Jõgeva Maavalitsuse veebilehel. 

 

Täiendatud KSH programmiga on võimalik tutvuda pärast selle heakskiitmist Jõgeva 

Maavalitsuse veebilehel. Lisaks märgime, et erinevaid teemasid nagu näiteks sotsiaalne 

infrastruktuur, majandustegevus ja ettevõtluskeskkond, tehniline taristu, looduskeskkond jt 

käsitletakse põhjalikumalt valmivas maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi 

aruandes, mis avalikustatakse maavalitsuse veebilehel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viktor Svjatõšev 

Maavanem 

 

 

 

Janika Raudsepp 776 6328 

janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee 
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