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LISA 1  
Veriora Vallavolikogu  

23.04.2009. a 
määrusele nr 16     

 
 
Veriora valla üldplaneeringu kooskõlastused vastavalt planeerimisseaduse §-le 17 ning Põlva 
maavanema 09.06.2008 korraldusele nr 1.1-1/107 
 

Kooskõlastaja Alus Märkused 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

23.07.2008 kiri nr 
18-4/8-04090/002 

Kooskõlastatud. Tingimustega on arvestatud vastavalt 
03.09.2008 toimunud Veriora valla üldplaneeringu 
koosoleku protokollile. 

RMK Põlvamaa 
metskond 

17.07.2008 kiri nr 
3-1.1/1 

Kooskõlastatud. Ettepanekuga on arvestatud vastavalt 
03.09.2008 toimunud Veriora valla üldplaneeringu 
koosoleku protokollile. 

Põllumajandus-
ministeerium 

21.07.2008 kiri nr 
8.3-4/4192-2 

Kooskõlastatud. 

Maa-amet 30.07.2008 kiri nr 
6.2-3/6031 

Kooskõlastatud.  Tingimustega on arvestatud 
vastavalt 03.09.2008 toimunud Veriora valla 
üldplaneeringu koosoleku protokollile. 

Eesti Raudtee 31.07.2008 kiri nr 
2-18/4394 

Kooskõlastatud.  Tingimustega on arvestatud 
vastavalt 03.09.2008 toimunud Veriora valla 
üldplaneeringu koosoleku protokollile. 

Põlva Vallavolikogu Põlva 
Vallavolikogu 
26.06.2008 otsus nr 
126 

Kooskõlastatud. 

Räpina Vallavolikogu Räpina 
Vallavolikogu 
18.06.2008 otsus nr 
33 

Kooskõlastatud. 

Laheda Vallavolikogu Laheda 
Vallavolikogu 
09.06.2008 otsus nr 
24 

Kooskõlastatud. 

Lõuna-Eesti 
Päästekeskus 

11.08.2008 kiri nr 
14-5/399 

Kooskõlastatud.  Tingimustega on arvestatud 
vastavalt 03.09.2008 toimunud Veriora valla 
üldplaneeringu koosoleku protokollile. 

Tartu 
Tevisekaitsetalituse 
Põlvamaa osakond 

19.08.2008 kiri nr 
3-1/313-2 

Kooskõlastatud.  Tingimustega on arvestatud. 

Põlva 
Maaparandusbüroo 

20.10.2008 kiri nr 
9-2/249-1 

Kooskõlastatud. 

Orava Vallavolikogu  Orava 
Vallavolikogu  
05.11.2008 otsus nr 

Kooskõlastatud. 



264 

Muinuskaitseamet 12.11.2008 kiri nr 
9/35/2227 

Kooskõlastatud kooskõlastuskomisjoni 04.11.2008 
otsusega, kooskõlastuse nr 10360 

Lõuna Teedekeskus 
(end Kagu 
Teedevalitsus) 

10.02.2009 kiri nr 
7.4/191 

Kooskõlastatud tingimustega. Veriora valla 
üldplaneeringu seletuskirja ja põhikaartidele on 
kantud maanteede numbrid ja nimetused vastavalt 
Lõuna Teedekeskuse tingimustele. 

Keskkonnaministee-
riumi Põlva-Valga-
Võru regiooni 
Keskkonnaamet (end 
Põlvamaa 
Keskkonnateenistus) 

08.04.2009 kiri nr 
PVV 6-5/52-4 

Kooskõlastatud peale Põlvamaa keskkonnateenistuse 
08.08.2008 kirjas nr 37-11-2/33244 ja 
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
02.03.3009 kirjas nr PVV 6-5/52-2 esitatud 
tingimuste sisseviimist.  

Lasva Vallavolikogu Planeerimisseadus 
§ 17 lg 5 

Üldplaneeringu kohta ei esitatud ettepanekuid ja 
vastuväiteid. 

Mikitamäe 
Vallavolikogu 

Planeerimisseadus 
§ 17 lg 5 

Üldplaneeringu kohta ei esitatud ettepanekuid ja 
vastuväiteid. 

 





Veriora valla koduleht  http://www.veriora.ee (29.04.2009) 

 
 





Veriora valla koduleht http://www.veriora.ee (08.06.2009)
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Teie   18.06.2009 nr 7-4/675 
 
Meie   .08.2009 nr 9-8/1736 
 
 
 

Pr Enel Liin 
Veriora Vallavalitsus 
 

 
 
Veriora valla üldplaneeringu järelevalve 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 on Veriora vallavalitsus 18.06.2009 kirjaga nr 7-4/675 
esitanud Veriora valla ülaplaneeringu, selle keskkonnamõju strateegilise hindamise ja menetlemise 
dokumendid Põlva maavanemale järelevalve teostamiseks. 
 
Tutvunud eelnimetatud dokumentidega märgime, et planeerimisseaduse § 17 lg 3 ja 
maapõueseaduse § 63 lg 4 kohaselt  tuleb üldplaneering kooskõlastada 
Keskkonnaministeeriumiga, kui planeeritaval maa-alal asub riigi omandisse kuuluv maavara. 
Keskkonnaregistri andmetel on Veriora valla territooriumil kohaliku tähtsusega turba- ja 
liivamaardlad. Juhime Teie tähelepanu sellele, et Keskkonnaministeerium oli kooskõlastajaks 
määratud ka Põlva maavanema 09.06.2008 korrladusega nr 1.1-1/107. 
 
Üldplaneeringu Lisa 2 Üldplaneeringu pass peab andma selge lühiülevaate planeeringuprotsessist 
ja selle vastavusest planeerimisseaduse nõuetele. Veriora valla üldplaneeringu pass seda ei tee, 
mistõttu peame vajalikuks korrigeerida planeeringu Lisa 2. (Näiteks: passi lk 3 tabeli päises on 
veergude pealkirjad eksitavad; taotluste, korralduste, otsuste ja leheteadete kuupäevad peavad 
olema samas lahtris nende dokumentide numbritega ja vastuste veerus peavad olema vastavad 
vastuste andmed; lk 10 tabeli p 17 vaidluste rea teises veerus on vale viide 
Keskkonnaministeeriumi seisukohale jms).  
 
Tuginedes eeltoodule saab  maavanem anda Veriora valla üldplaneeringule heakskiidu peale selle 
kooskõlastamist Keskkonnaministeeriumiga ja üldplaneeringu Lisa 2 korrigeerimist. 
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Priit Sibul 
Maavanem 
 
 
Marika Saks 799 8913 

 

PÕLVA MAAVALITSUS



   

 

 
 

 
 

 
 
Pr Enel Liin  Teie 03.09.2009 nr 7-4/977 

Veriora Vallavalitsus   

Veriora  Meie 30.09.2009 nr 13-4-1/12538-2 

64232 PÕLVA MAAKOND   

 

Veriora valla üldplaneering 

 

Austatud proua Liin 

  
Veriora vald esitas Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks Veriora valla üldplaneeringu 
eelnõu (üldplaneering) materjalid (saabunud 04.09.2009, registreerimise nr 12538). 
 
Üldplaneeringuala ulatub neljale maardlale. Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel on 
üldplaneeringu kaardile kantud maardlate kujud samased järgmistel kohaliku tähtsusega 
maardlatel: Mõtsari  (registrikaardi nr 0486) ja Meeniko (registrikaardi nr 0136) 
turbamaardlatel ning Madala liivamaardlal (registrikaardi nr 0732). 
 
Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel on üldplaneeringu kaardile kandmata kohaliku 
tähtsusega Nohipalu liivamaardla (registrikaardi nr 0852) ning seletuskirjas olete Nohipalu 
maardlat käsitlenud kui potentsiaalset kruusamaardlat. Palume kanda maardla piirid 
üldplaneeringu kaardile ning parandada seletuskirja vastavalt maardlate nimistus olevatele 
andmetetele. 
 
Juhime tähelepanu sellele, et maapõueseaduse § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja 
kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara 
kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Keskkonnaministeerium võib 
lubada maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust üksnes juhul, kui 
kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule 
juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. 
 
Mõtsari ja Meeniko turbamaardlatele ning Madala liivamaardlale rohelise võrgustiku 
planeerimisega kaasneb vastuolu, kuna seletuskirja järgi ei ole üldplaneeringuga määramata 
juhtudel lubatud kaevandada miljooväärtuslikel aladel ega rohelise võrgustiku aladel. 
Mäetööstusmaa juhtfuntsiooniga ala on reserveeritud üldplaneeringuga ainult Nohipalu 
maardlal.  
 
Eelpool kirjeldatud tingimus on vastuolus maapõueseaduse § 62 lõikega 1, mille kohaselt tuleb  



 

 
 
tagada juurdepääs maavaravarule. Antud juhul ei ole rohelise võrgustiku planeerimisel tagatud 
juurdepääsu maavaravarule, kuna rohelise võrgustiku aladel on kaevandamine keelatud. 
 
Nõustume, et rohevõrgustiku planeerimine maardlale ei halvenda iseenesest maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimist. Maavaravarule juurdepääsu säilitamise tagamiseks palume 
muuta seletuskirja, et maardlaga kattuvale rohevõrgustiku alale kaevandamislubade andmine ja 
taotlemine toimub õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel 
 
Üldplaneeringu kehtestamine kooskõlastamisele esitatud kujul on vastuolus maapõueseaduse 
§-ga 62. Keskkonnaministeerium saab kooskõlastada Veriora üldplaneeringu alles peale 
vastuolude kõrvaldamist. 
 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

  

Jaanus Tamkivi  

Minister  

 
 
 
 
 
 
Koopia: Maa-amet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ave-Õnne Õnnis 6260708; ave-onne.onnis@envir.ee 



   

 

 
 

 

 
Pr Enel Liin  Teie 03.09.2009 nr 7-4/977 
Veriora Vallavalitsus   
Uus 5 Veriora  Meie 23.10.2009 nr 13-4-1/12538-4 
64232 PÕLVAMAA   
 
 

 Veriora valla üldplaneering 
 

Austatud proua Liin 
 
 
Esitasite Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks Veriora valla üldplaneeringu korrigeeritud 
lahenduse (saabunud 08.10.2009, registreerimise nr 12538-3). 
 
Veriora valla üldplaneeringu eelnõu saabus Keskkonnaministeeriumisse esmakordselt 
kooskõlastamiseks 04.09.2009. a, kirja registreerimise nr 12538.  
 
Keskkonnaministeerium otsustas 30.09.2009 vastuskirjaga nr 13-4-1/12538-2 üldplaneeringut mitte 
kooskõlastada, kuna üldplaneeringu kaardile oli kandmata Nohipalu maardla piirid ning seletuskirja 
maavarade peatükk oli vastuolus maapõueseaduse §-ga 62. 
 
Märgime, et muudetud lahendusega Veriora valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 17 täiendatud lõigu 
„Üldplaneeringuga määramata juhtudel pole kaevandamine lubatud miljööväärtuslikel aladel ega 
rohelise võrgustiku aladel. Maardlaga kattuvale rohelise võrgustiku alale kaevandamiselubade andmine 
ja taotlemine toimub õigusaktidega sätestatud korras ja tingimustel“ laused ei ole omavahel kooskõlas, 
kuna kaevandada võib ainult keskkonnaregistris arvele võetud maardlatel, mistõttu kaevandamine ei saa 
laieneda väljaspool maardlat olevatele rohevõrgustiku ja miljööväärtuslikele aladele. 
 
Lähtudes eeltoodust palume sõnastada nimetatud lõik järgmiselt: „Maardlaga kattuvale rohelise 
võrgustiku alale ja miljööväärtuslikule alale kaevandamislubade andmine ja taotlemine toimub 
õigusaktidega sätestatud korras ja tingimusel“. 
 
Keskkonnaministeerium kooskõlastab Veriora valla üldplaneeringu maavarade osas, kui arvestatakse 
eelpool nimetatud märkusega. 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
  
Jaanus Tamkivi  
Minister  
 
Koopia: Maa-amet 

 

Ave-Õnne Õnnis 6260708; ave-onne.onnis@envir.ee 
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Teie   28.10.2009 nr 7-4/1297 
 
Meie   .        .2009 nr 9-8/2743-1 
 
 
 

Pr Enel Liin 
Hr Rein Raadla 
Variora Vallavalitsus 
 

 
Järelevalve teostamine Veriora valla üldplaneeringu üle 
 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 on Veriora Vallavalitsus esitanud Põlva maavanemale 
järelevalve teostamiseks Veriora valla üldplaneeringu, selle keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ja menetlemise dokumendid. 
 
Tutvunud planeeringu ja selle menetlemise dokumentidega ning tulenevalt sellest, et Põlva 
maavanema 25.08.2009 kirjaga nr 9-8/1736 esitatud nõuetega on planeeringu koostamisel 
arvestatud ja Keskkonnaministeeriumi 23.10.2009 kooskõlastuskirja nr 13-4-1/12538-4 
tingimustest tulenevad parandused on planeeringusse sisse viidud: annab maavanem 
planeerimisseaduse § 23 kohaselt Veriora valla üldplaneeringule oma heakskiidu ja teeb 
ettepaneku planeeringu kehtestamiseks. 
 
Kehtestatud üldplaneering palume saata maavanemale nii paberkandjal kui digitaalselt (CD-l). 
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Priit Sibul 
Maavanem 
 
 
 
 
 
 
 
Marika Saks 799 8913 

 

PÕLVA MAAVALITSUS




