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Alutaguse vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine
24. oktoobril 2017. a moodustus Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Alutaguse vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 kohaselt ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid.
Alutaguse vallas kehtivad:
1. Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering (kehtestatud Alajõe Vallavolikogu
07.03.2011 määrusega nr 22);
2. Iisaku valla üldplaneering (kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 24.04.2008 määrusega nr 8);
3. Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering (kehtestatud Iisaku Vallavolikogu
24.03.2011 määrusega nr 31);
4. Illuka valla üldplaneering (kehtestatud Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26);
5. Mäetaguse valla üldplaneering (kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014
määrusega nr 15).
6. Tudulinna valla Peipsi äärse ranna-ala üldplaneering (kehtestatud Tudulinna
Vallavolikogu 18.03.2011 määrusega nr 4);
7. Tudulinna valla üldplaneering (kehtestatud Tudulinna Vallavolikogu 29.08.2000
määrusega nr 17);
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 11 sätestab, et
haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud vaatab
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus
üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt peab kohaliku omavalitsuse volikogu üldplaneeringu iga
viie aasta tagant üle vaatama ning tulemustest vastutavale ministrile kokkuvõtte esitama.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti
37, planeerimisseaduse § 92, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5
lõike 1
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Kinnitada Alutaguse vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused
vastavalt lisale.

2.

Esitada üldplaneeringu ülevaatamise tulemused riigihalduse ministrile.

3.

Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

4.

Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.
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