P A J U S IV A L L A V O L I K O G U
OTSUS
Kalana

2017nr 186
21.september

Pajusivalla M6isakiila Pae,Soo ja Aunaaugu
detailplaneeringukehtestamine

algatamise
.2015detailplaneeringu
10034187,
esitas04.11
AS, registrikood
Kaltsiit
M6isakUlas
Pajusi
valla
ettepaneku.Planeeringukoostamiseeesmdrgikson
ja Aunaaugu
Soo (57301:003:0023)
asuvate Pae (57301:003:0040),
ala suurus
muutmine.
Planeeringu
maasihtotstarvete
(57301:002:0334)
kinnistute
kolm
planeeritava
ala kohaselton planeeritud
on 19,55hektarit.Detailplaneeringu
v6imalikku
mdetodstuse
krunti,
tagades
mdetoostusmaasihtotstarbega
eesmdrgikson
laiendamistolemasolevakaevandusejuurde. Mdiet66stusmaa
ja kattepinnase
eemaldamine.
planeeritaval
maa-alalasuvametsaraadamine
Pajusivalla
PajusiVallavalitsuskoostas2015. aasta detsembris,,JOgevamaa
(algatamata)
keskkonnam6ju
Pae,Soo ja Aunaaugudetailplaneeringu
MOisakUla
jtireldusena
mdrgitidra, et
Eelhinnangu
eelhinnangu".
hindamise
strateegilise
ja
paiknemist
on oodata
arvestadeskavandatudtegevusemahtu, iseloomu
elluviimiselja maa-ala kasutamisegaseonduvat olulist
detailplaneeringu
ja
hindamise
keskkonnam6ju
Tulenevalt
keskkonnam6ju.
seaduse(KeHJS)S 33 lOikest6, kUsiti08.02.2016
keskkonnajuhtimissUsteemi
ja
regioonilt(edaspidiKeskkonnaamet)
J6geva-Tartu
seisukohtKeskkonnaameti
kirjaganr 6-5/16n0-2
esitas01.03.2016
Keskkonnaamet
JogevaMaavalitsuselt.
oli
Keskkonnaamet
seisukoha.
vajalikkuse
hindamise
strateegilise
keskkonnam6ju
tegevuskuulubpigemKeHJS$ 6
et 6iguslikualusenakavandatav
seisukohal,
hindamiseobjektide
keskkonnam6ju
punktist
kohustusliku
35 ldihtudes
l6ike 1
ja muutmiseks.
hulka. Lisaks esitati ettepanekudeelhinnangutdiendamiseks
n6ustus eelhinnangusj6utud jdrelduseganing leidis, et
Keskkonnaamet
hindamineon vajalikldhtudestegevusemastaabistja m6just
keskkonnamOju
keskkonnale.Juhiti tdhelepanu,et kavandatavkeskkonnamOju
Umbritsevale
viia ltibikeskkonnam6ju
hindamine(edaspidiKSH)oleksotstarbekas
strateegiline
ei peaksalgatama
et Keskkonnaamet
hindamise(edaspidiKMH)tdpsusastmes,
menetluses.Tehti ettepanek
KMH-d samale alale maavara kaevandamisloa
kaasata KeHJS S 23 nimetatud asutustest vdhemalt Terviseamet,
ja TehniliseJdrelevalveAmet. J6geva Maavalitsusesitas
Pollumajandusamet
seisukohaJOgevamaalPajusi vallas
08.03.2016kirjaga nr 13-4120161253-2
ja
algatamiselKSH
Aunaaugu detailplaneeringu
MOisakUlasPae, Soo

vajalikkusele.J6geva Maavalitsustutvus esitatud materjalideganing oli
seisukohal,et keskkonnam6juhindamineon vajalik ldhtudes kavandatava
ja v6imalikust
keskkonnale.
m6just Umbritsevale
tegevusemastaabist
17.03.2016otsuseganr 97 algatatiPajusivalla MOisakUla
PajusiVallavolikogu
ja
koostamineja selle
kinnistutedetailplaneeringu
Aunaaugu
Soo
Pae,
keskkonnam6ju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise
koostamise
muutva detailplaneeringu
menetluselekohaldati Uldplaneeringut
27.
mai 1999
Pajusi
Vallavolikogu
sisaldab
sest detailplaneering
menetlusnorme,
muutmiseettepanekut.
Pajusivalla Uldplaneeringu
mddruseganr 42 kehtestatud
juhtotstarbe
maakasutuse
sdtestatud
on
Uldplaneeringus
sisuks
Muudatuse
muutmineplaneeringualaulatuses.Pajusi Vallavalitsusteavitas 28.03.2016
J6gevaMaavalitsust,
Keskkonnaametit,
algatamisest
kirjalikultdetailplaneeringu
ja piirinaabreid.
Ametit,P6llumajandusametit
TehniliseJdrelevalve
Terviseametit,
ja KSH algatamiseteate ajalehes
avaldasdetailplaneeringu
PajusiVallavalitsus
ja
28.03.2016.
Teadaannetes
numbris Ametlikes
Vooremaa29.03.2016
Pae, Soo ja
viis labi lihthanke,,Pajusivalla MOisakUla
PajusiVallavalitsus
ja keskkonnam6ju
hindamise
strateegilise
koostamine
Aunaaugudetailplaneeringu
Hankemenetlus
viitenumber
173272\.
liibiviimine"(riigihankeregistreerimise
toimus elektrooniliselte-riigihangetekeskkonnas https://riigihanked.riik.ee/.
kell 13:00.Tiihtajaksesitatikokku
esitamisetdhtajaksoli 21.04.2016
Pakkumuste
nr 148
tunnistas09.05.2016korraldusega
viis pakkumust.PajusiVallavalitsus
ja
Aunaaugu
detailplaneeringu
Soo
Pae,
M6isakUla
valla
lihthanke,,Pajusi
koostamineja keskkonnam6justrateegilisehindamiseldbiviimine"edukaks
pakkumus.
11255795,
OU, registrikood
Skepast&Puhkim
Pajusi Vallavalitsus esitas detailplaneeringuldhteseisukohadia KSH
saamiseksKeskkonnaametile,
ettepanekute
kavatsuse21.06.2016
viiljatootamise
JOgeva Maavalitsusele,Terviseametile,Tehnilise Jdrelevalve Ametile,
Kojale, Maa-ametileia
Eesti KeskkonnaUhenduste
P6llumajandusametile,
ja ettepanekud
Terviseametilt,
laekusidMaa-ametilt,
piirinaabritele.
Vastuskirjad
ja
Maavalitsuselt.
J6geva
P6llumajandusametilt, Keskkonnaametilt
ja
Maanteeamet
tegi ettepanekukaasatamenetlusprotsessi
P6llumajandusamet
Mihkli
M6isakUla
tegi ettepanekukaasatamenetlusprotsessi
JogevaMaavalitsus
ja
liihteseisukohad
esitasdetailplaneeringu
kinnistuomanik.PajusiVallavalitsus
KSH viiljatootamise kavatsuse 08.08.2016 ettepanekute saamiseks
Maanteeametileja M6isakUlaMihkli kinnistu omanikele. Vastuskirjadia
laekusidm6lemalt.
ettepanekud
P6llumajandusametit,
teavitas08.11.2016Keskkonnaametit,
PajusiVallavalitsus
Maanteeametit,
Ametit,J6gevaMaavalitsust,
TehniliseJdrelevalve
Terviseametit,
ja Mihkli kinnistu
Koda, piirinaabreid
Maa-ametit,Eesti KeskkonnaUhenduste
et korraldabdetailplaneeringu
omanike(edaspidimenetlusosalised),
ia KSH
PajusiVallavalitsus
alates22.11-22.12.2016.
aruandeeeln6uavalikuvdljapaneku
KSH aruande
detailplaneeringu
et korraldab
menetlusosalisi,
teavitas20.12.2016
eeln6u avalikuvdljapanekutulemusteavalikuarutelu 09.01.2017. Avaliku
vdljapaneku jooksul esitati kirjalikud seisukohad Keskkonnaametist,
ja Maa-ametist.PajusiVallavalitsusvastas k6ikidelekirjalikult
Terviseametist
ja avaliku
avalikuvdljapaneku
09.01.2017.lnformatsioon
esitatudseisukohtadele
numbris.
arutelutulemustekohtaavaldatiajaleheVooremaa26.01.2017

ja KSH
PajusiVallavalitsusesitas 25.01.2017ja 26.01.2017detailplaneeringu
ja
koosk6lastamiseksteistelemenetlusosalistele
aruandeeeln6uametiasutustele
ja KSH aruandeeeln6ukoosk6lastati
Detailplaneering
arvamuseavaldamiseks.
ja MaaTerviseametis
Keskkonnaametis,
P6llumajandusametis,
Maanteeametis,
ametis.TehniliseJdrelevalveAmet ei esitanudvastuskirjaning loeti vastavalt
planeerimisseaduse
Arvamuseavaldasvaid
S 85 lg 3 vaikimisikoosk6lastatuks.
v6ttisPajusivallaM6isakUla
Pae,Sooja
PajusiVallavolikogu
J6gevaMaavalitsus.
ja keskkonnam6juhindamise aruande vastu
Aunaaugu detailplaneeringu
v6etakse
16.03.2017
otsuseganr 158. Otsusesmdirgitidra, et detailplaneering
koostamisel
et detailplaneeringu
on vdetudarvesseKSH
vastuningkinnitatakse,
vastavaks.
PajusiVallavalitsus
tulemusi.SamagatunnistatiKSHaruannenOuetele
ja KSH aruandeavalikust
ning planeeringu
avaldasteate otsusevastuv6tmisest
numbrisning 21.03.2017
Ametlikes
vdljapanekust
ajaleheVooremaa25.03.2017
Teadaannetes.
06.04.2017-06.05.2017
vastuv6etud
korraldasajavahemikul
PajusiVallavalitsus
ja KSHaruandeavalikuvdljapaneku
Pisisaare,
Kalanaja Vtigari
detailplaneeringu
20.03.2017.
kUlades.Avalikuviiljapanekutoimumisestteavitatimenetlusosalisi
kestelei esitatudkirjalikkearvamusi.Viimanetdhendab,et
Avalikuvdljapanekus
polen6utav,kui planeeringu
kohtaei esitatudavaliku
avalikuarutelukorraldamine
esitatudarvamused
on
vdljapaneku
kestelkirjalikke
arvamusiv6i kui k6ikkirjalikult
arvesse v6etud. Pajusi Vallavalitsusesitas 25.05.2017 detailplaneeringu
heakskiitmiseksJ69eva Maavanemale.J6geva Maavalitsusjuhtis Pajusi
kui koostamisekorraldaja,tdhelepanuasjaolule,et MOisakUla
Vallavalitsuse,
mfirgitud kahe isiku kasuks isiklik
Mihkli kinnistul on kinnistusraamatus
isikutele planeeringulahendus
esitati
Ltihtudes
eeltoodust,
kasutus6igus.
kooskOlastati14.07.2017.JOgeva
Planeeringulahendus
kooskOlastamiseks.
ja tegi PajusiVallavolikogule
heaks18.07.2017
Maavanemkiitisdetailplaneeringu
iseks.
ngu kehtestam
detailplaneeri
ettepaneku
V6ttes aluseks kohaliku omavalitsusekorralduseseaduse S 6 l6ige 1,
nr
planeerimisseaduse
27. mai 1999miitirusega
$ 91 l6ike1, PajusiVallavolikogu
ning J6gevamaavanema18.07.2017
42 kehtestatudPajusivalla Uldplaneering
otsustab:
PajusiVallavolikogu
esitatudettepanekust,
kirjaganr 12-2120171587-2
Pae,Sooja Aunaaugu
detailplaneering.
1. Kehtestada
PajusivallaM6isakUla
2. Pajusi Vallavalitsuselavaldada 30 pdeva jooksul detailplaneeringu
kehtestamiseteade vallalehes,samuti maakonnalehesv6i Uleriigilise
ilmumissageduse
t6ttu30
ei olevallalehe
Kuiteavitamine
levikuga
ajalehes.
pdevajooksulv6imalik,avaldatakse
teadevallalehesesimeselv6imalusel,
arvates
kehtestamisest
30 pdevajooksulplaneeringu
samutiteavitatakse
teade30 pdevajooksul
Kui vallalehtpuudub,avaldatakse
maakonnalehes.
planeering
nalehes.
ualamaakon
arvatesplaneering
u kehtestamisest
14
kehtestamisest
avaldadateadedetailplaneeringu
3. PajusiVallavalitsusel
pdevajooksulplaneeringu
arvatesAmetlikesTeadaannetes
kehtestamisest
ja detailpla
veebilehel.
ise korraldaja
neeringu koostam
kehtestamise
4. Pajusi Vallavalitsuselkorraldadateade detailplaneeringu
ja maakatastri
maavanemale
detailplaneering
kohtaja saata kehtestatud
pdevastarvates.Koos
pidajale30 pdevajooksulplaneeringu
kehtestamise
saata planeeringukoostamisekorraldaja
kehtestatuddetailplaneeringuga
pidajale
andmed masinloetaval kujul planeeringu
maakatastri

kehtestamisegaj6ustunud maakasutus- ja ehitustingimustening
kitsendustekohta.
14 pdeva
kehtestamisest
teatadadetailplaneeringu
5. PajusiVallavalitsusel
pdevast
arvates
jooksuldetailplaneeringu
otsusetegemise
kehtestamise
olevaidkUsimusidetailplaneering
kelle valitsemisalas
valitsusasutustele,
ja
planeering
v6ib puudutada,samuti
isikutele,kelle 6igusi
kiisitleb
huvi eeldatavaltkaasnevaolulise
asutustele,kellelv6ib olla p6hjendatud
vastu,
planeeringuala
arengusuundumuste
ruumiliste
v6i
keskkonnam6ju
neid Uhendava
keskkonnaorganisatsioonidele
sealhulgasvalitsusvdlistele
kaudu.
organisatsiooni
30
6. Kdesolevaotsusepealev6ib esitadakaebuseTartu Halduskohtusse
pdeva jooksul alates pdevast,millal isik otsusestteada sai v6i oleks
pidanudteadasaama.
7. Otsusjprstub teatavakstegemisest.
/

. /

)

, t t

L- u4l
il

ToomasTeppo
/
Volikoguesime$p
I

