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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 22.01.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Valga Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Valga Maavalitsus teatab Valga maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Valga maakonnaplaneeringu 2030+ KSH on algatatud Valga maavanema 16.09.2013
korraldusega nr 1-1/2013/347.
Valga maakonnaplaneeringu 2030+ eesmärk on toetada Valga maakonna sellist
ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi
olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb ning tasakaalustada riiklikke ja kohalikke
huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene
keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Vabariigi Valitsus
Koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus (registrikood: 70002727) kontaktisiku e-
post margis.sein@valga.maavalitsus.ee, tel 766133
Koostaja on Skepast&Puhkim AS (registrikood: 11255795) juhtekspert Eike Riis,
eike.riis@skpk.ee, 698 8365; planeeringu konsultant on Hendrikson&Ko OÜ, regkood
10269950, kontaktisik Ann Ideon, ann@hendrikson.ee,740 9802
Kehtestaja on Valga maavanem, kontaktisiku e-post
margis.sein@valga.maavalitsus.ee, tel 766133

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda tutvuda alates 01.02.2016 Valga Maavalitsuse veebilehel aadressil
https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks, paberkandjal
Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) I korruse fuajees maavalitsuse tööaegadel,
teistes linnades ja maakonna valdade keskustes.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult
kuni 29.02.2016 e-posti aadressil info@valga.maavalitsus.ee või kirja teel aadressil
Valga Maavalitsus, Kesk tn 12, Valga.

KSH aruande avalik arutelu toimub Kesk tn 12, Valga, Valga Maavalitsuses 23. märtsil
2016 algusega kell 15.

Valga Maavalitsus
Valga, VALGAMAA, Kesk 12
Telefon: 7666111

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41
https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks


E-post: INFO@VALGA.MAAVALITSUS.EE

Teadaande number 905060
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Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise  

hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu  

 

 

 

Valga maavanem Margus Lepik võttis 22.01.2016 korraldusega nr 1-1/16-18 vastu ja suunas 

avalikule väljapanekule Valga maakonnaplaneeringu 2030+. 

  

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada 

maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning 

elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke 

ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline 

hindamine (edaspidi KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi 

maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, 

kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju 

ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja 

käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb 

piiriülene keskkonnamõju. 

  

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH 

algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu 

koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus (kontaktisik Margis Sein 

margis.sein@valga.maavalitsus.ee), tel 766 6133ning kehtestaja Valga maavanem. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 

Tartu,  e-post hendrikson@hendrikson.ee) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee). 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 

29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja 

kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Maakonnaplaneeringu 

materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel 

https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks.  

 

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab 

esitada kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) aadressil Valga Maavalitsus, Kesk 

tn 12, Valga või  elektronpostiga aadressil info@valga.maavalitsus.ee.  
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Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 

Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga). 

  

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margus Lepik  

maavanem 

 

 

Saadetud: Valgamaa Arenguagentuur, Valgamaa Partnerluskogu, MTÜ Valgamaa 

Põllumeeste Liit, Valgamaa Spordiliit MTÜ, Võru Instituut, Mulgi Kultuuri Instituut, SA 

Lõuna Eesti Turism, Riigimetsa Majandamise Keskus, AS Eesti Raudtee, AS Eesti 

Liinirongid, AS Eesti Energia, Elering AS, Elektrilevi OÜ, AS Eesti Gaas, Eesti Lairiba 

Arenduse SA, Telia Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti 

Erametsaliit, Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu, Eesti Turbaliit, Eesti Mäetööstuse 

Ettevõtete Liit, Eesti Autoettevõtete Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Arhitektide Liit, Eesti 

Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Valgamaa Kutseõppekeskus, 

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margis Sein, 766 6133, margis.sein@valga.maavalitsus.ee 
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Ministeeriumid 

Ametid ja riigiasutused 

Tartu Maavalitsus 

Põlva Maavalitsus 

Viljandi Maavalitsus 

Võru Maavalitsus 

     

 

 

Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise  

hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu  

 

 

Valga maavanem Margus Lepik võttis 22.01.2016 korraldusega nr 1-1/16-18 vastu ja suunas 

avalikule väljapanekule Valga maakonnaplaneeringu 2030+. 

  

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada 

maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning 

elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke 

ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu 

koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud 

maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, 

tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat 

territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene 

keskkonnamõju. 

  

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH 

algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu 

koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus (kontaktisik Margis Sein 

margis.sein@valga.maavalitsus.ee), tel 766 6133 ning kehtestaja Valga maavanem. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 

Tartu,  e-post hendrikson@hendrikson.ee) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee). 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 

29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja 

kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Maakonnaplaneeringu 

materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel 

https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks.  
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Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab 

esitada kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) aadressil Valga Maavalitsus, Kesk 

tn 12, Valga või  elektronpostiga aadressil info@valga.maavalitsus.ee.  

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 

Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga). 

  

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margus Lepik  

maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margis Sein, 766 6133, margis.sein@valga.maavalitsus.ee 
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Valgamaa kohalikud omavalitsused   

    

 

 

Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju  

strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu  

 

 

Lugupeetud omavalitsuse juht 

 

 

Valga Maavalitsus annab teada Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning 

avalikust arutelust. 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 

29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja 

kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Lähtuvalt planeerimisseaduse § 18 

lõikest 3 (maakonnaplaneeringut menetletakse kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse 

kohaselt) edastame Teile Valga maakonnakonnaplaneeringu  2030+. Palun korraldada selle 

avalik väljapanek Teie omavalitsuse keskuses 01. veebruarist 29. veebruarini 2016. Palun 

võimaldada planeeringumaterjalide juures ligipääs internetile, et planeeringust huvitujatel 

oleks võimalik tutvuda ka maakonnaplaneeringu lisadega.  

 

Omavalitsuse kodulehel palun avaldada teade maakonnaplaneeringu avalikust väljapanekust 

ja avalikust arutelust ning lisada viide maavalitsuse kodulehele, kust planeeringumaterjalid on 

kättesaadavad:  https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks. 

 

Avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) maakonnaplaneeringule esitatud parandused, 

täiendused ja teised kirjalikud ettepanekud paluge edastage Valga Maavalitsusele Kesk tn 12, 

Valga 68203 või e-posti teel: info@valga.maavalitsus.ee. 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 

Valga maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga). 

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada 

maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning 

elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke 

ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada 

keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on 

selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist 

keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades 

maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.  
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. 

 Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH 

algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu 

koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 

Tartu,  e-post hendrikson@hendrikson.ee) ja KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki 

tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee). 

 

Lisainfo: Margis Sein margis.sein@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6133. 

 

 

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margus Lepik  

maavanem 

 

 

Lisa: Maavanema korraldus 22.01.2016 nr 1-1/16-18 „Valga maakonnaplaneering 2030+ 

vastuvõtmine ja avalik väljapanek“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margis Sein, 766 6133, margis.sein@valga.maavalitsus.ee 
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