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Puurmani valla üldplaneeringu
kehtestamine
Puurmani Vallavolikogu 26.04.2007. aasta otsusega nr 28 algatati Puurmani valla
üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu korraldaja
oli Puurmani Vallavalitsus ja koostaja OÜ REIB planeeringute osakond. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne avalikustati ajavahemikul 06.12-29.12.2008 ja avalik arutelu
toimus 29.12.2008. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kiideti heaks 20.02.2009
nr JT 6-8/950-3 kirjaga Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt.
24.09.2009. aasta otsusega nr 58 vastu võetud Puurmani valla üldplaneering ja planeeringu
keskkonnamõjude strateegiline hindamise aruanne on kooskõlastatud naaberomavalitsuste,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse 24.07.2009 nr 14-5/475, Jõgeva Maaparandusbüroo 27.07.2009 nr
1-5/157-1, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 06.08.2009 nr JT 6-5/21232-2,
Maanteeameti 13.08.2009 nr 3.1-2/00016/059 poolt ning Maa-ameti 12.02.2009 nr 6.23/1117 poolt tingimusega, et enne kehtestamist kooskõlastatakse planeering
Keskkonnaministeeriumiga, kuna planeeringualale jääb riigi omandis olev maavara.
10.12.2009. aasta nr 13-4-1/13598-2 kirjaga Keskkonnaministeerium kooskõlastas
planeeringu. Kooskõlastuses esitatud märkuste ja ettepanekutega arvestati. Planeeringu
põhilahendusi need ei muutnud.
Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 02.-29.11.2009 ning avalik arutelu 07.12.09.
Avalikustamise perioodil esitati Keskkonnakaitse Ühingu poolt 28.11.09 vastuväited ja
ettepanekud Puurmani valla üldplaneeringule ja planeeringus muudatuste tegemiseks.
Ettepanekud puudutasid Saduküla dolokivi uuringuruumi. Avalikul arutelul osalejad leidsid,
et esitatud ettepanekud ei ole põhjendatud ning üldplaneeringut ei ole vaja muuta.
Keskkonnakaitse Ühingu esindaja avalikul arutelul ei osalenud, seetõttu otsustati korraldada
täiendav avalik arutelu, mis toimus 04.03.09. Keskkonnakaitse Ühing esitas vastuväited
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande sisule, mis kattusid
Keskkonnaministeeriumi märkuste ja ettepanekutega ning nendega arvestati.
Avaliku arutelu tulemusi arvestades esitas Puurmani Vallavalitsus 12.04.2010 nr 7-1.2/345
valla üldplaneeringu Jõgeva maavanemale järelevalvesse.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja planeerimis-seaduse § 24
lõike 3 sätetest ning Jõgeva maavanema 05.05.2010 nr 9-5/2170-1 ettepanekust lähtuvalt
Puurmani Vallavolikogu MÄÄRAB:
§ 1. Üldplaneeringu kehtestamine
(1) Kehtestada Puurmani valla üldplaneering järgmises koosseisus:
1. Puurmani valla üldplaneeringu seletuskiri
2. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne
3. Puurmani valla põhikaart
4. Puurmani valla üldplaneeringu keskkonnakaart
5. Puurmani valla üldplaneeringu tehnokaart
6. Puurmani aleviku kaart
7. Pikknurme kaart
8. Saduküla kaart
9. Asjaajamise dokumentatsioon
(2) Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu kehtestamisest teavitamine.
§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 07.06.2010.a.

Tõnis Mauer
Volikogu esimees

