Vinni Vallavolikogu
OTSUS
Pajusti

24.mai 2018 nr

Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
Planeerimisseaduse § 74 lg 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärk kogu valla territooriumi või selle
osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu roll on
investeeringut ja ehitustegevust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise ja projekteerimise
alusena.
Vinni vallas on kehtestatud järgmised üldplaneeringud:
Laekvere valla üldplaneering (kehtestatud 23.10.2001 otsusega nr 70, üle vaadatud 11.02.2014
otsus nr 25);
Vinni valla üldplaneering (kehtestatud määrusega 25.02.2010 nr 5, üle vaadatud 27.03.2014 otsus
nr 17);
Rägavere valla üldplaneering (kehtestatud 25. juunil 2009 määrusega nr 95, üle vaadatud
28.03.2014 otsus nr.23) ülevaatamise tulemused vastavalt otsuse lisale.
Vinni Vallavolikogu
24.05.2018 otsusega nr ……. kinnitati Laekvere, Vinni ja Rägavere
valdade üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ kohaselt moodustus Laekvere valla
ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald. Haldusterritoriaalse
korralduse muudatus jõustus Vinni Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o
25.10.2017.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 11 sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud
kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu
kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Vastavalt planeerimisseaduse § 74 lg 4 ja keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on
hinnata keskkonnakaalutlusi Vinni valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel.
Samaväärselt oluline on hinnata üldplaneeringuga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid
majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja
tasakaalustatud otsuste langetamisele. Koostatavast üldplaneeringust peab saama kohalikule
omavalitsusele strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks
ning elanikkonna suurenemise aluseks. Koostatava Vinni valla üldplaneeringuga tuleb lahendada
Planeerimisseaduse § 75 määratud üldplaneeringu ülesanded.

Lähtuvalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 11, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 77 lg 1 ja 4, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, Vinni Vallavolikogu otsustab :

1. Algatada Vinni valla üldplaneeringu koostamine, eesmärgiga lahendada
planeerimisseaduse § 75 määratud üldplaneeringu ülesanded ja keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
2. Volitada Vinni Vallavalitsust täitma planeerimisseaduse § 4 lg 2 p 2, 3, 4 ja 5 sätestatud
planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesandeid.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsusega on võimalik tutvuda Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee
5. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavalitsusele asukohaga Tartu mnt 2
Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest
või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
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