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Ametkondade ja kaasatud isikute ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele
Ettepaneku esitaja,
laekumise kuupäev,
registreerimise nr Valga
Vallavalitsuse
dokumendiregistris
Keskkonnaamet
04.03.2020 nr 9-1.3/756-3

Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Ettepanek täiendada lähteseisukohtade punkti 4, lisades sinna järgmist:
Hüdroloogiline veeuuring, mille käigus selgitatakse välja veekasutuse mõju
Jaanikese ojale ja päisjärve veerežiimile ning vee-elustikule. Uuringu käigus
on vaja kindlaks teha vee-elustiku koosseis ja sellest lähtuvalt anda
veekogust võetava veemahu piirmäärad, millega on välistatud veekogu ning
elupaiga kahjustamine.

Valga Vallavalitsuse planeeringute komisjoni
seisukoht
Ettepanekuga arvestatakse osaliselt.
Lähteseisukohtade punkti täiendatakse järgnevalt:
Eksperthinnanud koostamine Jaanikese oja vee
kasutamiseks – eksperthinnang peab andma vastused
järgmistele küsimustele:
1. Kas Jaanikese oja vesi on sobilik
motokossiraja kastmiseks (vooluhulgad)?
2. Kas Jaanikese oja vesi on sobilik
kunstlumetootmiseks (vooluhulgad)?
3. Kas ja missugune mõju kaasneks Jaanikese
ojale, kui kasutada oja vett kastmisvee
allikana ning vajaduse korral ka kunstlume
tootmiseks?
4. Missugused oleksid võimalikud alternatiivid
kastmisvee saamiseks ning kunstlume
tootmiseks Jaanikese motokompleksi
kinnistul?
Eksperthinnangust saadav teave, sh mahulised
piirangud, on detailplaneeringu otsuste tegemiseks
piisav ning peab andma vastused küsimustele, mis on
detailplaneeringu koostamisel vajalikud. Kui
ekspertarvamuses ilmneb teatud määral või olulisel
määral ohtu veekogu elustikule või veerežiimile, siis
võetakse kasutusele alternatiivsed meetmed. Kohaliku
omavalitsuse eesmärk on koormata võimalikult vähe
looduskeskkonda ning tegutseda loodusväärtusi
säästvalt. Hüdrobioloogilise veeuuringu koostamine
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Rahandusministeerium
17.03.2020 nr 9-1.3/756-1
Maanteeamet
27.03.2020 nr 9-1.3/756-2

Rahandusministeeriumil ei ole esitatud lähteseisukohtade osas märkusi ega
ettepanekuid.
Maanteeamet esitas oma seisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

on detailplaneeringu raames ebamõistlikult mahukas
ning sellest tulenev teave planeeringu koostamiseks
piirdub eeltoodud küsimustega.

Seisukohtadega arvestatakse detailplaneeringu
koostamisel ulatuses ,mis on detailplaneeringu
eesmärgi saavutamiseks ning detailplaneeringu
ülesannete lahendamiseks vajalik ja kohane.
Eriarvamused lahendatakse koostööga.
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