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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla, Laine (46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadion (46002:003:0419), Meremäe vallamaja 
(46002:003:0360), Noortekeskuse (46002:003:0421), 25212 Meremäe 
Petseri tee (46002:003:2061) ja 25182 Vastseliina Meremäe Kliima tee 
(46002:003:2010) 
 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on meremäele 
külastuskeskuse planeerimine, mis hõlmaks endas eelkõige bussijaama 
infopunkti ja söögikohta. Planeeringuga kavandatakse ka staadioni 
kasutajatele pesemisruumide loomist ning ruume spordi inventari 
hoiustamiseks. Lahendatakse juurdepääsud kruntidele, parkimine ja 
tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 5,5 ha. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut.  

TÖÖ LIIK: Detailplaneering 

KOHALIK OMAVALITSUS: 
(Tellija, otsustaja) 
 

Meremäe Vallavalitsus 
Meremäe küla 
65302 Meremäe vald 

Kontaktisik: Triinu Vaab - maanõunik 
Tel 78 56 635 
triinu.vaab@meremae.ee 
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS 
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee  
 

Projekti juht: Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija  
Tel 730 0310, 518 7602 
teele@kobras.ee  

Planeeringu koostajad:  Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Kristofer Soop - assistent 
Liisi Preedin - assistent  
Kadri Kattai - assistent 
 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu 
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  

KMH0046 Urmas Uri; 

KMH0047 Anne Rooma. 

2. Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 379.  

3. Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA. 

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. Ettevõtte Majandustegevuse teated: 

� Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
� Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
� Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
� Projekteerimine EP10171636-0001; 

6. Ettevõtte registreeringud Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER): 

� Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
� Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
� Maaparanduse uurimistöö MU0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas.  

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 
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Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus 
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10130 Tallinn 
info@elasa.ee    
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Elektrilevi OÜ 
Ilmatsalu 5        08.07.2013 nr 7-10/911 
51014 Tartu 
info@elektrilevi.ee     
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Lea Hansar 

Allika tn 2b         08.07.2013 nr 7-10/912 

Türi linn 

72210 Järvamaa   

 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Keskkonnaamet 
Karja tn 17A        08.07.2013 nr 7-10/913 
65608, Võru 
voru@keskkonnaamet.ee  
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Raotu küla 
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Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

 

 

Heino Lõiveke 

Teaduse tn 5-16        08.07.2013 nr 7-10/915 

Saku alevik 

Saku vald   

75501 Harjumaa 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 
Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

Maa-amet 
Planeeringute osakond 
Mustamäe tee 51       08.07.2013 nr 7-10/916 
10621 Tallinn 
maaamet@maaamet.ee  
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Lõuna Regionaalne Maanteeamet 
Veski 23         08.07.2013 nr 7-10/917 
51005 Tartu 
info.louna@mnt.ee     
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Kiri_917.doc 575 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Terje Ploom1 46711276513 08.07.2013 10:46:55 +00:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1269247035

����������	�
������	��

���� ������	��
�����
�	������������

ESTEID-SK 2007 48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA 9C 23 2B 2B A0 3A 18 75

������
����������	

7F 77 ED 14 2F DC 87 DC 2C C5 DD 5D FF 53 D4 3B E9 87 1A BA

������������	
��������	����	��
���������	
����������	
�
����������������	�����������
��	
���������

�������	



 

 

Andres Kõiv 
Võru maavanem  08.07.2013 nr 7-10/918 
Jüri 12 
65620 Võru 
mv@mv.werro.ee  
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
Lisa:  

1. Meremäe Vallavolikogu 26. 06. 2013 otsus nr 23 – 1 eks 2 lehel. 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Vello Pai 

Küllätüvä küla         08.07.2013 nr 7-10/919 

Meremäe vald 

65372 Võrumaa   

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

 
 
Lõuna-Eesti Päästekeskus 
Vanemuise 64        08.07.2013 nr 7-10/920 
50410 Tartu 
louna@rescue.ee  
 
 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu algatamise teade 
 
Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 
23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 
munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 
ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 
Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 
(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 
katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 
pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 
välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 
46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 
koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 
lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 
46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 
noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 
planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 
skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 
kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 
Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 
kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 
tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 
tööaegadel. 

 
 
Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ploom 
Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Valentin Stepanov 

Metsa talu         08.07.2013 nr 7-10/921 

Meremäe küla 

Meremäe vald  

65302 Võrumaa 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 
Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

 

 

Andres Vahtramägi 

Maja 4-3         08.07.2013 nr 7-10/922 

Meremäe küla 

Meremäe vald  

65302Võrumaa 

 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

 

 

Mari Vahtramägi 

Ehitaja tn  24         08.07.2013 nr 7-10/923 

Tartu linn 

50411 Tartumaa   

 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  

 

http://www.meremae.ee/
mailto:maa@meremae.ee


 

 

 

 

Aivar Lumik 

Maja 2-11         08.07.2013 nr 7-10/924 

Meremäe küla 

Meremäe vald  

65302 Võrumaa 

 

 

 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 

detailplaneeringu algatamise teade 

 

Käesolevaga Meremäe Vallavalitsus teavitab, et Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 

23 on Võru maakonnas, Meremäe vallas Meremäe külas algatatud Meremäe külastuskeskuse ja 

selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa taotlemine 

munitsipaalomandisse, maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritava 

ala suurus on umbes 5,0 ha. Planeeritav maa-ala hõlmab Laine katastriüksust(46002:003:0081), 

Meremäe kooli staadioni katastriüksust (46002:003:0419), Meremäe-Petseri tee katastriüksust 

(46002:003:2061), Meremäe vallamaja katastriüksust (46002:003:0360), Noortekeskuse 

katastriüksust (46002:003:0421) ja reformimata riigimaad. 

Planeeringu visiooni kohaselt asub Laine kinnistul (katastritunnus 46002:003:0081) tee ääres 

pood-bussijaam-kohvik, mille ees on parkimiskohad (autod, bussid, veoautod) ning istepingid 

välikohviku ja bussi ootavate inimeste jaoks. Meremäe kooli staadionil (katastritunnus 

46002:003:0419) asetseb planeeringu visiooni kohaselt kinnine multifunktsionaalne spordihall 

koos vajalike ruumidega. Meremäe vallamaja kinnistul (katastritunnus 46002:003:0360) paikneb 

lipuväljak ja vallamaja taga välilaululava. Meremäe noortekeskusel (katastritunnus 

46002:003:0421) ja vallamajal on ühine parkimisala koos jalgrattahoidlaga. Meremäe 

noortekeskuse hoone ümber paikneb välitegevuste piirkond. Noortekeskuse kinnistul asub 

planeeringu visiooni kohaselt multifunktsionaalne looduslähedane väliköök-õppeklass ning 

skatepark. Planeeringuga nähakse ette terviklik liikluskorraldus.  

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega 

kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 

jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.  

Detailplaneeringu alal asub osaliselt veehaarde (puurkaev) sanitaarkaitseala (50 m). 

Planeeringualal ei esine teisi kaitstavaid maa-alasid, loodusobjekte ega liike, loodusvarasid ega 

kultuurimälestisi, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Meremäe Vallavolikogu ja koostamise 

tellija ning korraldaja Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla). 



Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsusega on võimalik tutvuda Meremäe valla kodulehel www.meremae.ee või vallavalitsuses 

tööaegadel. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Terje Ploom 

Sotsiaalnõunik vallavanema ülesannetes 

 

 

 

 

 

Koostaja: Teivi Leis, maanõunik, tel 7856635, maa@meremae.ee  
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Adressaadid vastavalt      03.12.2013 nr 7-10/1630 
lisatud loetelule 
 
 
Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 
 
 
Meremäe Vallavalitsus teatab, et 11.12.2013. a algusega kell 15.00 toimub Meremäe Avatud 
Noortekeskuses Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik 
arutelu.  
 
Detailplaneeringu eesmärk on näha ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla keskuse 
atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt ehitatakse Meremäe-Petseri tee äärde 
külastuskeskus-staadionihoone, kus on ruumid kohviku, kaupluse, infopunkti, 
tehnoloogiakeskuse ning staadioni teenindamiseks. Meremäe kooli staadioni ala kaasajastatakse 
(uuendatakse jooksurajad, rajatakse palliplatsid jmt). Meremäe Avatud Noortekeskuse juurde 
rajatakse skatepark ning Meremäe vallamaja juurde lipuväljak, parkla ja väike välilaululava. 
Ühtlasi tehakse planeeringuga ettepanekud liikluskorralduse ja haljastuse osas.  
 
Planeeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga saab tutvuda Meremäe Vallavalitsuses tööpäeviti kella 
9.00 – 15.00 ja Meremäe valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta võib 
esitada planeeringu koostamise ajal Meremäe Vallavalitsuse aadressil (Võrumaa, Meremäe vald, 
Meremäe küla 65302, e-post vald@meremae.ee) või Meremäe Vallavalitsuses kohapeal. 
 
Juhul, kui Te edaspidi soovite Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringuga seotud infot saada e-posti teel, siis palun andke sellest Meremäe 
Vallavalitsusele teada (triinu.vaab@meremae.ee, tel 7856635).  
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
 
 
Lisa 1 Planeeringu eskiis (14.11.2013 versioon) 
 
 
 
Adresaadid: Maanteeamet Lõuna regioon, Võru Maavalitsus, Maa-amet, Keskkonnaamet Põlva-
Valga-Võru regioon, Elektrilevi OÜ, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutus 
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Lp Triinu Vaab  Teie  03.12.2013  nr 7-10/1630 
maanõunik   
Meremäe Vallavalitsus  Meie  06.12.2013  nr 6.2-3/16806 
vald@meremae.ee   
 

Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneering 
 
Olete edastanud Maa-ametile oma 03.12.2013 kirja nr 7-10/1630, milles teavitate, et 
11.12.2013 algusega kell 15.00 toimub Meremäe Avatud Noortekeskuses Meremäe 
Külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Detailplaneering 
on algatatud Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 23 ning selle eesmärk on 
reformimata riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse, planeeritava ala kruntideks 
jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine krundi hoonestusala piiritlemine, hoone 
olulisemate arhitektuurinõuete ning vajaduse korral rajatise ehitus- ja kujundusnõuete 
seadmine, tänavate maa-ala ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral 
eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks 
teeks määramine teeseaduses sätestatud korras. Planeeritav ala hõlmab endas 
munitsipaalomandis olevaid Noortekeskuse (katastritunnus 46002:003:0421), Meremäe 
vallamaja (katastritunnus 46002:003:0360), Meremäe kooli staadioni (katastritunnus 
46002:003:0419) katastriüksuseid, eraomandis olevat Laine (katastritunnus 
46002:003:0081) kinnistut ja 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (katastritunnus 
46002:003:2010) ja Noortekeskuse maaüksuste vahel asuvat reformimata maad ning ja 
25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee ja Laine maaüksuste vahel asuvat reformimata 
maad. 
 
Maa-amet on tutvunud esialgse eskiiskavandiga ning märgib järgmist. Planeeringu 
põhilahenduse koostamisel palume moodustada planeeringualas asuvatele reformimata 
maadele krundid (nt liidetavad krundid), määrata neile sihtotstarve ja suurus. Liidetavate 
kruntide moodustamisel palume järgida nõuet, et liidetava krundi sihtostarve peab ühtima 
selle krundi sihtotstarbega, millega see liidetakse. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et 
planeeringujärgselt moodustatav ühtne krunt ei saa hõlmata olemasolevat kinnistut ja 
kõrvalasetsevat reformimata riigimaad. Kuigi planeeringulahendus võib ette näha 
kõnealuste kruntide liitmise ühtseks krundiks, osutub mainitud (liitmise) toiming 
võimalikuks alles pärast (liidetavate) ajutiste kruntide üleminekut samale omanikule või 
erinevate isikute kaasomandisse. Ühtlasi palume joonis(t)e juurde koostada tabeli, millest 
nähtuks andmed ajutiste (liidetavate) kruntide kohta. 
 
Planeeringu eskiislahendus näeb ette moodustada kinnistu Laine osast ligikaudu 4600 m2 
suuruse krundi, millele ei ole hetkel krundi kasutamise sihtotstarvet määratud ega 
näidatud. Samuti ei ole hetkel teada, kas moodustatav krunt ja Meremäe kooli staadioni 
krunt liidetakse omavahel või mitte. Samas on kahe nimetatud krundi piirile kavandatud 
hoonestusala ja tinglik hoone asukoht selliselt, et osa hoonestusalast asub moodustaval 



 2 (2)

krundil ja osa Meremäe kooli staadioni krundil. Kaaskirjas selgitate, et (tsiteerin): 
„Detailplaneeringu eesmärk on näha ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla 
keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt ehitatakse Meremäe-
Petseri tee äärde külastuskeskus-staadionihoone, kus on ruumid kohviku, kaupluse, 
infopunkti, tehnoloogiakeskuse ning staadioni teenindamiseks. Meremäe kooli staadioni 
ala kaasajastatakse (uuendatakse jooksurajad, rajatakse palliplatsid jmt).“.  
 
Arvestades eeltoodut, soovime juhtida tähelepanu järgmistele asjaoludele. 

1. Ehitise alusele ja selle teenindamiseks vajalikule maale määratakse kogu ulatuses 
ehitise kasutusotstarbest tulenev sihtotstarve. Kui krundil asuva ehitise või ehitiste 
kasutusotstarve vastab mitmele sihtotstarbe liigile, võib ühele katastriüksusele määrata 
kuni kolm sihtotstarvet. Krundi sihtotstarbe määramisel palume lähtuda planeeringus 
näidatud kasutusotstarvete proportsioonist. 

2. Juhul kui moodustatav krunt ja Meremäe kooli staadioni krunt liidetakse, siis saab 
hoonestusala ja hoone asukoht jääda joonisel kajastatud asukohta. Liidetavate kruntide 
sihtotstarbed peavad ühtima. Meremäe kooli staadioni maaüksus on antud 
munitsipaalomandisse Võru Maavanema 09.03.2010 korraldusega nr 1.1-4/141 
sihtotstarbega üldkasutatav maa. Maareformi seaduse § 25 lõike 3 kohaselt võib kohalik 
omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet 
muuta, nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata 
maavanema otsusega saadud maa korral üksnes keskkonnaministri loal. Luba antakse 
kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel. 

3. Juhul kui moodustatav krunt ja Meremäe kooli staadioni krunti ei liideta, tuleb 
kinnistupiirile näha ette tulemüür. Ehitist ei saa kavandada üle mitme kinnistu ilma, et 
krundipiirile ei näha ette tulemüüri, sest vastasel juhul ei ole võimalik ehitist 
registreerida ehitisregistris. 

4. Juhul kui krundipiirile planeeritavale hoonele kavandatakse tulemüür, siis tuleb 
planeeringus näidata ära Meremäe kooli staadioni krundile määratud ehitise 
kasutusotstarbest tulenev sihtotstarve.  

Vältimaks munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmist ja loa küsimise 
menetlust, soovitame planeeritava külastuskeskus-staadionihoone kavandada moodustatavale 
krundile või näha krundipiirile ette tulemüür. 
 
Palume hoida Maa-ametit kursis Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu edasise mentemisega ning arvestada planeeringulahenduse koostamisel 
käesolevas kirjas tehtud ettepanekuid ning märkusi. Lõpliku eskiisjoonise ja selle juurde 
kuuluva seletuskirja valmimisel palume edastada see ülevaatamiseks ja seisukoha 
andmiseks Maa-ametile. 
 
Lugupidamisega 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Anne Toom  
Peadirektori asetäitja  

 

Teadmiseks: AS Kobras – teele@kobras.ee 

 

Kristi Kivimaa 675 0127, Kristi.Kivimaa@maaamet.ee 
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Subject: FW: Tehnilised eelngimused

From: "Urmas Uri" <urmas@kobras.ee>

Date: 12.02.2014 13:30

To: <teele@kobras.ee>

 

 

From: Sille Anderson [mailto:Sille.Anderson@elektrilevi.ee]
Sent: Wednesday, February 12, 2014 1:27 PM
To: urmas@kobras.ee
Subject: Tehnilised eeltingimused

 

ELEKTRILEVI OÜ KAGU-EESTI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 216992

Väljastatud: 12.02.14
Kehtivad kuni: 12.02.16

1. Tehniliste tingimuste taotleja: AS Kobras
Taotleja aadress: Riia tänav 35 Tartu linn Tartu maakond 50410
Taotleja telefon: 730 0310

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: tehnilised tingimused
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks
Laine Meremäe küla, Meremäe vald Võru maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:

Elektriline aadress:
Toitealajaam: VASTSELIINA 35/10 Toitefiider: MEREMÄE:VST Jaotusalajaam: Piirisaare:(Võru M)
Jaotusfiider: F2

1. Antud planeeringuala läbib Elektrilevi OÜ-le (ELV) kuuluv Vastseliina-Meremäe 10kV õhuliin ja
Piirisaare 10/0,4 kV alajaama F2 õhuliin.
2. ELV kuuluvate rajatiste jäämine ehitusalasse pole lubatud. Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud
tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja
korrosiooni või tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda.
3. Planeeringu realiseerimiseks on vajalik antud liinid asendada maakaabliga ja ümber paigutada
väljapoole hoonestusala.
4. Väljastpoolt detailplaneeringuala sisenevatele elektriliinidele peab olema sõlmitud ELV kasuks kirjalik
kokkulepe.
5. Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse rakendamise
seaduse §15(3). Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajatise
ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik.
6. Planeeringu käigus ELV elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja
ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Taotlus esitada Eesti Energia AS Klienditeenindusele
vähemalt 120 päeva enne soovitud elektripaigaldise ümberpaigutamise tööde alustamist.
7. Võrgu ümberehitamise projekteerimisel ja ehitamisel juhinduda järgmistest asjaoludest:
- Elektripaigaldis peab vastama kõigile ELV kehtivatele nõuetele ja normidele.
- Ümberehitatud elektrivõrk kuulub ELV-le.
- Ehitiste, rajatiste, aedade jms. ehitamisel arvestada maakaablite kaitsevööndi ulatusega vastavalt
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kehtivatele normidele.
- OÜ Elektrilevi olemasoleva kesk-ja madalpinge elektrivõrgu kohta väljastab projekteerimiseks andmeid
tehnilise informatsiooni sektor, kontaktisik Oksana Drab, tel 53067457.
- Projekt kooskõlastada ELV-is vastavalt kehtestatud korrale.
- Ümberpaigutatud võrguga seotud isikliku kasutusõiguse seadmise leping maa kasutamiseks tuleb seada
ELV. Kinnisasja omanik peab korraldama võrgu ümberpaigaldamiseks vajalike maakasutuslepingute
sõlmimise AS-ga Eesti Energia Võrguehitus.
- Kinnisasja omanik kannab kõik tööde teostamisega seotud kulud, maksud, koormatised, kahjud.
- Kinnisasja omanik peab taotlema ümberpaigaldatava võrgu kohta muudest ehitistest eraldi ehitus- ja
kasutusloa. Ehitus- ja kasutusluba peab olema vormistatud ELV nimele.
8. Detailplaneeringu kooskõlastus toimub aadressil Ilmatsalu 5, Tartu. Eelregistreerimine telefonil
58907767. Kooskõlastamise päevaks esitada detailplaneeringu tehnovõrkude osa digitaalkujul dwg
formaadis aadressil: Eduard.Okunev@elektrilevi.ee.
Objekti elektrivarustus
1. Objekti elektrivarustus planeerida Piirisaare 10/0,4 kV alajaama baasil kinnistu piirile rajatavast 0,4 kV
liitumiskilbist. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
2. Elektritoide liitumispunktist objekti peajaotuskilpi näha ette maakaabliga. Liitumiskilbist
elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
3. Ehitiste, rajatiste, aedade jms. ehitamisel arvestada maakaablite kaitsevööndi ulatusega vastavalt
kehtivatele normidele.
4. Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
5. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
OÜ Elektrilevi elektrivõrgu.
6. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist elektrivõrgu
ettevõttele.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas
liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Merle Vidder
Võrgu planeerija

Merle Vidder
51 99 4959
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Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiis avaliku arutelu protokoll  

13.03.2014. a kell 15.00 Meremäe Avatud Noortekeskuses 

 

Osalesid: Luule Aste, Hele Verrev, Lilia Ivaste, Agnes Annemäe, Kaidi Laan, Tarmo Annemäe, Kauno 

Koltsov, Marvin Muusikus, Rein Kooser, Mikk Kooser, Siim Kooser, Margus Palok, Einu Mäepalo, Anni 

Lahe, Tiina Lillmaa, Maimu Lumi, Maria Saaremaa, Liia Solovjev, Heino Toomemägi, Guuri Piholaan, 

Marju Agafonova, Kristjan Vilu, Arno Vares, Siret Verrev, Sirle Muiste, Triinu Vaab, Kristofer Soop, 

Reet Allik, Rein Tarros, Peeter Pai, Teele Nigola, Liisi Preedin, Rein Järvelill 

 

Päevakord:  

1. Kooli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiis 

2. Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiis 

 

 

1. Kooli kinnistu ja selle lähiala detailplaneering eskiis 

Teele Nigola selgitas, mis seni on kahe planeeringu koostamise käigus tehtud ning millised 

protseduurid ees ootavad.  

 

Liisi Preedin tutvustas detailplaneeringu lahendust: selgitas, kus on hoonestusalad kooli spordihoone, 

büroohoone ja korterelamu tarvis ning nende juurde kuuluvad parkimisalad. Näitas joonisel jalg- ja 

kergliiklusteede kulgemist ning märkis ära, et Meremäe kaasiku võiks korrastada õpperajaga 

pargialaks. Ühtlasi selgitas, millised korrastustööd tuleks teha külaplatsi rajamisel. Triinu Vaab tegi 

märkuse, et hooned ei tule sellised kuubikud, nagu illustreerivatel joonistel näha – need märgivad 

lihtsalt asukohta ja ligikaudset mahtu ruumis. Ühtlasi kutsus ta kohalolijaid julgelt oma mõtteid 

avaldama, küsimusi küsima ka pärast arutelu. 

 

Rein Järvelill juhtis tähelepanu, et spordihoone sedasi paigutada, siis see varjab teise korruse aknad 

ning pakkus välja, et hoonestusala tuleks nihutada. Siim Kooser tegi ettepaneku, et aknad võib avada 

spordisaali ja saalile teha katuseaknad (nagu Varstu koolis) ning märkis, et kindlasti tuleb hoone 

planeerida sellises mahus, et seal oleks täismõõtmetes võrkpalliplats. Lepiti kokku, et planeeringus 

näidatakse ära hoonete maksimaalne maht, et arhitektile jääks „mänguruumi“. 

 

Rein Järvelill tõi välja, et kuna kooli katlamaja töötab praegu puuküttel ja puidu ladustamiseks 

kasutatakse koolimaja idaküljes olevat ala, siis eskiis olev liikluskorralduse-parkimise lahendus ei 

toimi. Lepiti kokku, et planeerijad pakuvad välja uue lahenduse. 
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Rein Järvelill rääkis, et aastaid on Aare Hõrn rääkinud mõttes rajada Meremäe mäele ausammas 

Vabadussõjas langenutele ning tõstatas küsimuse, et kas see ei võiks hoopis asuda küla keskel? Lisaks 

selgitas, et need plaanid ei tähenda, et kohe hakatakse ehitama-kaevama. Planeering annab 

võimaluse midagi teha. Elluviimine sõltub huvilistest ja rahastusest. 

 

2. Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiis 

Kristofer Soop tutvustas külastuskeskuse planeeringu lahendust. Selgitas, milliseid funktsioone 

planeeritav külastuskeskus omab (bussijaam, staadionihoone, kauplus-kohvik, infosaal), millised on 

muudatused/uuendused staadionialal, rääkis skatepargi üleviimisest noortekeskuse juurde. 

Maanteeametiga on liiklusskeem kooskõlastatud. 

 

Rein Järvelill tegi ettepaneku, et kas ei võiks skatepargi ala näha ette vanade kuuride asemele. 

Olemasolevat lava ei lammutataks seni, kuni see töökorras on. Rein Tarros arvas, et skatepark võiks 

olla staadioni alal, et kõik sportlikud tegevused oleksid koos. Tekkis arutelu, kus oleks skatepargile 

sobiv asukoht. Lepiti kokku, et see võiks siiski jääda staadioni alale. Anni Lahe märkis, et vallamaja 

poolne ala võiks olla rohkem kultuuriliste tegevuste tarbeks. Rein Järvelill märkis, et planeeringus 

jääb noortekeskuse ala funktsioonita. Guuri Piholaan pakkus välja, et seal võiks olla turuplats.  

 

Kerkis küsimus, kas ja miks on mõned volikogu liikmed külastuskeskuse ehitamise vastu. Arno Vares 

selgitas, et küsimus pole vajaduses vaid haldamises. Arutleti külastuskeskuse vajalikkuse üle. Anni 

Lahe rõhutas, et see pole ainult kohalikele elanikele, vaid ka külalistele. Siim Kooser leidis, et see ei 

ole ka elamutest kaugel, eriti siis, kui tuleb kergliiklustee. Reet Allik oli seisukohal, et elanikud 

väärivad korraliku kauplust ja lapsed korrastatud staadioni (isegi siis, kui neid on vaid 10-15). Arutleti 

kaupluse kortermajja sobivuse üle. Leiti, et see pole sobiv, kuna rikub elanike privaatsust ning 

kaugemalt pärit külastajad ei lähe seda majade vahele otsima. Liia Solovjev selgitas, et kaupluse 

puhul on oluline olemasolu, kuna kõigil ei ole võimalik käija Vastseliina või Võrru esmatarbe kaupade 

järele. Kõlama jäi üleskutse, et vallavolikogu liikmed võiks tulla sellel teemal valla elanikega rääkima. 

 

 

Protokollis: Triinu Vaab 















Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Harju tn. 6

10130 Tallinn, Eesti

tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee

reg. nr. 90010094

Vorm 1_1

Elektroonilise side alased

tehnilised tingimused nr 

TT113VR

Tellija aktsiaselts KOBRAS

Registrikood/isikukood 10171636

Aadress Riia 35, Tartu 50410 

Kontaktisik Teele Nigola

Telefon 730 0312, 518 7602 E-post teele@kobras.ee

Ehitise asukoht Võrumaa Meremäe vald Meremäe küla Laine (46002:003:0081) 

Ehitise sihtotstarve Detailplaneering 

Objekti haardeulatus kuni 50m üle 50m

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevõrgu säilimiseks on vajalik ehitusprojektis ette näha järgmised 

punktid:

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist �

(Elektroonilise side seadus, peatükk 11).

Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd �

tuleb teostada käsitööna.

Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@eltelnetworks.com või paberkandjal ühes �

eksemplaris kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn  „ELA SA haldus“. 

Ehitamine liinirajatise kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud �

ehitusloa alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.12.2006 määrusele nr 99 „Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise �

tingimused ja kord“ vastava tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda 

järgmiste tööde tegemiseks:

mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit; �

mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; �

puude istutamine ja langetamine; �

vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud �

ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning 

jää lõhkamine ja varumine; 

pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või �

tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine; 

muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine.�

EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: http://www.eltelnetworks.ee  Tööde �

teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Eltel 

Networks AS järelevalvajaga.

Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513 

Käesolevad tehnilised tingimused väljastatud  17.02.2014 ning on kehtivad kuni 17.02.2015

Koostaja:

Eltel Networks AS

Väljastaja:

Eltel Networks AS

Annika Matson

järelevalve spetsialist

                                                                                                                     

Annika Matson

järelevalve spetsialist



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Harju tn. 6

10130 Tallinn, Eesti

tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee

reg. nr. 90010094

Vorm 2_1

Projekti kooskõlastus nr KK398VR

Tellija aktsiaselts KOBRAS

Registrikood/isikukood 10171636

Aadress Riia 35, Tartu 50410 

Kontaktisik Liisi Preedin

Telefon 730 0312 E-post liisi@kobras.ee

Ehitise asukoht Võrumaa Meremäe vald Meremäe küla Laine kinnistu (46002:003:0081) 

Meremäe külastuskeskus 

Ehitise sihtotstarve detailplaneering

Objekti haardeulatus kuni 1ha alates 1ha

Detailplaneering on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. 

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis 

võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, ELTEL Networks AS, järelevalvajaga. 

Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik 

tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab 

ELTEL Networks AS kodulehelt http://www.eltelnetworks.ee või telefonil 5336 4150, 730 2513.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus 

ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada üldjuhul käsitööna. Mehhanisme/masinaid võib kasutada vaid 

kooskõlastatult ELA SA järelevalve esindajaga. Pinnase koorimise korral peab jääma ELA SA 

sidevõrgu liinirajatis minimaalselt 0,3m sügavusele ning peale tagasitäitmist peab sidevõrgu 

liinirajatise minimaalne sügavus olema 0,8m.

Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt.

ELA SA siderajatise kaitsevööndis tegutsemisel lähtuda 17.02.2014 väljastatud.

Elektroonilise side alased tehnilistest tingimustest nr TT113VR

Täiendav info telefonil 5336 4150, 730 2513 

Käesolev kooskõlastus koostati  11.07.2014

Koostaja:

Eltel Networks AS

Väljastaja:

Eltel Networks AS

Annika Matson

järelevalve spetsialist

                                                                                                                     

Annika Matson

järelevalve spetsialist
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Maa-amet 
maaamet@maaamet.ee    Teie:  
       Meie: 14.07.2014 nr 7-10/1187 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 
Oma 06.12.2013 kirjas nr 6.2-3/16806 esitasite Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringule ettepanekuid ja märkusi ning palusite edastada lõplik eskiisjoonis koos 
seletuskirjaga ülevaatamiseks ja seisukoha andmiseks. 
 
Edastan täiendatud ja parandatud detailplaneeringu materjalid. Kuna käesoleva planeeringu 
mentlemine on seotud teiste arendusprojektide tähtaegadaga, siis palun kiiret tagasisidet (kui vähegi 
võimalik, siis hiljemalt 01.08.2014. a). 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 

1) Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu materjalid (1 fail). 
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Maanteeamet 
Lõuna regioon 
Info.louna@mnt.ee     Teie:  
       Meie: 14.07.2014 nr 7-10/1190 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lg 1 punktile 3 edastan läbi vaatamiseks ja seisukoha andmiseks 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu.  
 
Kuna käesoleva planeeringu mentlemine on seotud teiste Meremäe vallavalitsuse arendusprojektide 
tähtaegadega, siis palun kiiret tagasisidet (kui vähegi võimalik, siis hiljemalt 01.08.2014. a) ka sel 
juhul, kui Teil ettepanekuid ja/või vastuväiteid ei ole.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 

1) Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu materjalid (1 fail). 
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Keskkonnaamet 
Põlva-Valga-Võru regioon 
voru@keskkonnaamet.ee     Teie:  
        Meie: 14.07.2014 nr 7-10/1192 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lg 1 punktile 3 edastan läbi vaatamiseks ja seisukoha andmiseks 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu.  
 
Kuna käesoleva planeeringu mentlemine on seotud teiste Meremäe vallavalitsuse arendusprojektide 
tähtaegadega, siis palun kiiret tagasisidet (kui vähegi võimalik, siis hiljemalt 01.08.2014. a) ka sel 
juhul, kui Teil ettepanekuid ja/või vastuväiteid ei ole.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 

1) Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu materjalid (1 fail). 
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Hr Andres Kõiv 
Võru Maavalitsus 
info@voru.maavalitsus.ee     Teie:  
        Meie: 14.07.2014 nr 7-10/1197 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lg 3 punktile 2 edastan täiendavate kooskõlastuste määramiseks 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeering on esitatud seisukoha 
andmiseks Maa-ametile, Maanteeametile ja Keskkonnaametile. Planeeringu koostamisel on tehtud 
koostööd Maa-ameti, Maanteeameti, Päästeameti, Elektrilevi OÜ-ga, Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutusega. 
 
Kuna käesoleva planeeringu mentlemine on seotud teiste Meremäe vallavalitsuse arendusprojektide 
tähtaegadega, siis palun kiiret tagasisidet (kui vähegi võimalik, siis hiljemalt 01.08.2014. a). 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 

1) Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu materjalid (1 fail). 
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Maanteeameti lõuna regioon  / Veski 23  / 51005 Tartu / 740 8100 / info.louna@mnt.ee / www.mnt.ee 
Registrikood 70001490 
 

  

Triin Vaab 
Meremäe Vallavalitsus 
Meremäe 
65302  Võru maakond 
vald@meremae.ee 

Teie  14.07.14 nr 7-10/1190 
 
Meie 18.07.14 nr 15-2/14-00087/103 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu kooskõlastamisest 

Maanteeameti poolt vaadati läbi Võru maakonnas Meremäe vallas Meremäe külas 
kõrvalmaantee nr 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima km 10,45-10,84 ning kõrvalmaantee nr 
25212 Meremäe-Petseri km 0,00-0,13 teekaitsevööndis asuva Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu (edaspidi planeeringu) kooskõlastamise taotlus. Planeeringu 
kooskõlastamiseks sisse viia järgmised muudatused: 
 

1. Maanteeameti tellimusel on OÜ Reaalprojekt täiendanud Mnt nr 25212 Meremäe-
Petseri km 0,00-0,66 jalgratta- ja jalgtee ehituse ja valgustuse tööprojekti töö nr V91-
11 ning valminud töö on uue nr VP14021. Planeeringu seletuskirjas (lk 5, 8 ja 12) 
tuleb muuta viide uuele projektile ning planeeringu joonistel tuleb kajastada uut 
projekteeritud lahendust (projekti joonis kirja lisana kaasas); 

2. Planeerimisseaduse § 9 lg 2 punkt 16 alusel on planeeringu ülesandeks muude 
seaduste ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse 
määramine planeeritaval maa-ala. Hetkel on planeeringus jäänud käsitlemata Tee 
projekteerimise normides (RTL 2000, 23, 303) sisalduvate Maanteede 
projekteerimisenormide (edaspidi MPN) käsitletav maanteede sanitaarkaitsevöönd. 
Planeeringu joonistele kanda MPN kõrvalmaanteede sanitaarkaitsevööndid, mis MPN 
tabel 1.26 ja 1.5 järgi on 60 m maantee teekatte servast. Lisaks kanda planeeringu 
joonistele ja teekaitsevöönd, mis Teeseaduse § 13 lg 2 järgi on 50 m äärmise sõiduraja 
teljest; 

3. planeeringuga on ette nähtud POS 1 hoonestuse rajamine (sh bussijaama) ning sellest 
tulenevalt olemasoleva liikluskorralduse muutmine kõrvalmaantee nr 25182. 
Teeseaduse § 25 lg 2 alusel on Maanteeamet kohustatud looma ohutud tingimused 
riigimaanteedel liikumiseks. Hetkel POS 1 kavandatud liiklusskeem võib mööda 
kõrvalmaantee nr 25182 liikujat eksitada, kuna tekkib neljakülgne ristmik ning 
täiendavalt tekitab neljakülgne ristmiku ohtu „läbilipsajate“ näol, kes tahavad ristmiku 
kiiresti ületada. Sellest tulenevalt asub Maanteeamet seisukohale, et vajalik on 
planeeritud liiklusskeem üle vaadata ning lahendada POS 1 juurdepääs selliselt, et 
idapoolne mahasõit on vaid väljasõiduks ning läänepoolne mahasõit on vaid 
sissesõiduks. 

  
Esitatud märkused sisse viia ning esitada planeering uuesti Maanteeametile 
kooskõlastamiseks. 
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Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Janar Taal 
Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht 
 
 
 
 
 
 
Lisa: Meremäe-Petseri jalgratta- ja jalgtee projekti asendiplaani joonis (1 fail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarel Lääne 740 8122, Kaarel.Laane@mnt.ee 
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Põlvamaa 
Kalevi 1a, 64503 Räpina 
Tel 799 8198, faks 799 8191 
polva@keskkonnaamet.ee 

Valgamaa 
Kesk 12, 68203 Valga 
Tel 766 6129, faks 766 6128 
valga@keskkonnaamet.ee 

Võrumaa 
Karja 17a, 65608 Võru 
Tel 786 8360, faks 786 8361 
voru@keskkonnaamet.ee 

�

Pr Triinu Vaab Teie 14.07.2014 nr 7-10/1192 
Meremäe Vallavalitsus  
triinu.vaab@meremae.ee  Meie 24.07.2014 nr PVV 6-5/14/15968-2 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle  
lähiala detailplaneeringu kooskõlastamine 
 
 
Lugupeetud proua Vaab 
 
Esitasite meile 14.07.2014 (registreeritud Keskkonnaametis samal päeval nr PVV 6-5/14/15968) 
läbivaatamiseks ja seisukoha andmiseks Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu (töö nr 
2013 – 215) materjalid.  
 
Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on Meremäele külastuskeskuse planeerimine, mis 
hõlmab bussijaama infopunkti ja söögikohta. Planeeringuga kavandatakse ka staadioni kasutajatele 
pesemisruumide loomist ning ruume spordiinventari hoiustamiseks. Lahendatakse juurdepääsud kruntidele, 
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 5,5 ha. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut, kuid lahendus on kooskõlas koostamisel oleva Meremäe 
valla üldplaneeringuga. 
 
Oleme läbi vaadanud Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu, tutvunud olukorraga 
kohapeal ning märkuseid ega vastuväiteid planeeringulahenduse kohta ei ole. 
 
Viitate oma kaaskirjas planeerimisseaduse § 17 lg 1 punktile 3, mille alusel edastate Keskkonnaametile läbi 
vaatamiseks ja seisukoha andmiseks detailplaneeringu. Juhime tähelepanu, et planeerimisseaduse § 17 
lõikes 1 puudub punkt 3. Detailplaneering tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastada planeerimisseaduse § 17 
lg 2 p 3 sätestatud juhul. Antud juhul ei asu planeeringualal ega selle vahetus läheduses kaitstavaid 
loodusobjekte ega nende kaitsevööndeid, mistõttu planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 3 tulenevat 
kooskõlastamise alust Keskkonnaametil ei ole. 23.07.2014 vastas Meremäe valla maakorraldaja e-kirjaga 
Keskkonnaameti päringule, et detailplaneeringu lähteülesandes on kohalik omavalitsus määranud 
Keskkonnaametiga kooskõlastamise vajaduse.  
 
Lähtudes eelnevast, planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punktist 3 ning võttes aluseks Keskkonnaameti 
peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 lisa 4 “Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
põhimäärus” punktid 2.1 ja 3.5.8 kooskõlastab Keskkonnaamet Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Ena Poltimäe 
Regiooni juhataja 
 
 
Anu Holvandus 680 7912 
anu.holvandus@keskkonnaamet.ee 
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Jüri 12 telefon 786 8301 registrikood 70003589 

65620 Võru  e-post info@voru.maavalitsus.ee 

http://voru.maavalitsus.ee/ 
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Pr. Triinu Vaab  

Meremäe Vallavalitsus 

 Teie 14.07.2014 nr  7-10/1197 

triinu.vaab@meremae.ee 

 

 

 

 

Meie 29.07.2014 nr 12-2/2014/1455-2 

 

 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu  

täiendavate kooskõlastuste vajaduse määramine  

 

 

 

Austatud maanõunik 

 

 

 

Meremäe  Vallavalitsus  esitas 14.07.2014  kirjaga nr 7-10/1197  Võru maavanemale 

planeerimisseaduse  (PlanS)  §  17  lg  3  p  2  alusel  täiendavate  kooskõlastuste  määramiseks 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu (edaspidi Detailplaneering). 

 

Oma kirjas märgite, et olete Detailplaneeringu esitatud seisukoha andmiseks Maa-ametile, 

Maanteeametile ja Keskkonnaametile. Planeeringu koostamisel on tehtud koostööd Maa-ameti, 

Maanteeameti, Päästeameti, Elektrilevi OÜ-ga, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega. 

 

Koostatava Detailplaneeringu üldkontseptsioon  on  muuta  küla  atraktiivseks  külastajatele  

ning  pakkuda  mitmekesist, põnevat ja turvalist elukeskkonda kohalikele elanikele.  

 

Detailplaneeringuga planeeritakse Meremäe-Petseri ja Vastseliina-Meremäe-Kliima teede 

ristumisele Laine  kinnistul  külastuskeskuse  rajamist,  mis  ühendaks  endas  kaupluse,  

kohviku,  bussijaama, infopunkti, kohalikele elanikele mõeldud üldkasutatava autoremondi 

töökoja ning staadioni abiruumid.  

Planeeringuga  lahendatakse  kooli  staadioni  ala,  kuhu  nähakse  ette  erinevad  spordiväljakud  

ja  -elemendid. Meremäe vallamaja krundile on planeeritud laululava. Planeeritava ala suurus on 

ca 5,5 ha. 

 

Detailplaneeringuga tehakse  ettepanek  kehtiva  Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi 

muutmiseks vastavalt  Planeerimisseaduse § 9  lg  7.  

Muudatus puudutab üldplaneeringu põhikaarti,  kus  täpsustatakse  planeeringualal  paiknevate  

maaüksuste  maakasutust.  Üldplaneeringu teksti osas muudatusettepanekut ei tehta. 

 

mailto:triinu.vaab@meremae.ee
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Tuginedes Teie 14.07.2014 kirjale nr 7-10/1197 ja tutvunud Meremäe külastuskeskuse ja selle 

lähiala detailplaneeringu teksti ja graafilise materjaliga ning  detailplaneeringu koostamise 

protsessi ja kaasamist puudutava kirjavahetusega  maavanem Meremäe külastuskeskuse ja selle 

lähiala detailplaneeringule  täiendavaid riigiasutustega kooskõlastusi  ei määra. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Heli Põhja 

Maasekretär maavanema ülesannetes 

 

/alus: regionaalministri 22.06.2014 käskkiri 3-2/30p/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülle Luuk 78 68 311 
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Mustamäe tee 51 Tel/Phone (+372) 665 0600 
                                       
Registrikood/Reg code 70003098 

10621 Tallinn Faks/Fax (+372) 665 0604 www.maaamet.ee 
ESTONIA E-post/e-mail maaamet@maaamet.ee  
 

   
Lp Rein Järvelill  Teie  03.12.2013 nr  7-10/1630 
Vallavanem           14.07.2014           nr   7-10/1187 
Meremäe Vallavalitsus  Meie  06.12.2013 nr  6.2-3/16806 
vald@meremae.ee           31.07.2014         nr   6.2-3/11074 
 

Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneering 
 

Meremäe Vallavalitsus edastas Maa-ametile 03.12.2013 kirja nr 7/10/1630, milles teavitas Maa-
ametit Meremäe Avatud Noortekeskuses toimuvast Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust. Nimetatud detailplaneering on algatatud Meremäe 
Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 23 ning selle koostamise eesmärgiks on reformimata 
riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse, planeeritava ala kruntideks jaotamine, krundi 
ehitusõiguse määramine krundi hoonestusala piiritlemine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete 
ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult 
kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras.  
 
Planeeritav ala hõlmab endas munitsipaalomandis olevaid Noortekeskuse (katastritunnus 
42002:003:0421), Meremäe vallamaja (katastritunnus 46002:003:03609, Meremäe kooli staadioni 
(katastritunnus  46002:0030419) katastriüksuseid, eraomandis olevat Laine (katastritunnus 
46002:003:0081) kinnistut ja 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (katastritunnus 
46002:003:2010) katastriüksuse ja Noortekeskuse katastriüksuse vahel asuvat reformimata maad 
(suurusega 120 m2) ning 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee katastriüksuse ja Laine 
katastriüksuse vahel asuvat reformimata maad (suurusega 189 m2). 
 
Maa-amet palus oma 06.12.2013 kirjas nr 6.2-3/16806 moodustada planeeringualas asuvatele 
reformimata maadele krundid ning määrata neile sihtotstarve ja suurus. Ajutiste (liidetavate) 
kruntide moodustamisel palus Maa-amet järgida nõuet, et ajutiste kruntide sihtotstarve peab ühtima 
selle krundi sihtotstarbega, millega see liidetakse. Palusime planeeringujoonis(t)e juurde lisada 
tabelid ajutiste (liidetavate) kruntide andmetega. Samuti juhtisime kohaliku omavalitsuse 
tähelepanu asjaolule, et Laine kinnistust moodustatavale krundile pos 1 ei ole planeeringuga 
määratud sihtotstarvet. Kuigi esialgse eskiisjoonise kohaselt on krundi pos 1 ja Meremäe kooli 
staadioni kinnistu piirile kavandatud hoone, ei nähtu planeeringumaterjalidest, kas antud 
maaüksused liidetakse või mitte.   
 
Meremäe kooli staadioni maaüksuse osas on tegemist Võru Maavanema 09.03.2010 korraldusega 
nr 1.1-4/141 munitsipaalomandisse antud üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistuga ning oleme 
märkinud, et sellise maaüksuse võõrandamine, maaüksuse sihtotstarbe muutmine või maaüksuse 
koormamine kasutusvalduse või hoonestusõigusega saab toimuda ainult keskkonnaministri loal. 
Sellest tulenevalt oleme teinud Meremäe Vallavalitsusele ettepaneku vältida 
planeeringulahendusega krundi pos 1 ja Meremäe kooli staadioni kinnistu liitmist, kavandades 
vajadusel planeeritavale hoonele kinnistupiirile tulemüüri.   
 
Meremäe Vallavalitsus on edastanud oma 14.07.2014 kirjaga nr 7-10/1187 Maa-ametile läbi 
vaatamiseks ja seisukoha andmiseks Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu 
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parandatud eskiisjoonise koos seletuskirjaga. Detailplaneeringu materjalide kohaselt kavandatakse 
Laine kinnistust jagada krunt pos 1 (suurusega 6800 m2), millele planeeritakse liita reformimata 
maast moodustatud ajutine krunt pos 1b (suurusega 189 m2). Krundi pos 1 ja Meremäe kooli 
staadioni kinnistu liitmist ette ei nähta. Krundi pos 1 maakasutuse otstarbeks on 
planeeringulahendusega määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning reisijaid 
teenindava transpordihoone maa-ala. Planeeritava hoone kaugus kinnistu piirist on kavandatud 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded“.  
 
Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu jooniste kohaselt on Vahtra kinnistust 
(katastritunnusega 46002:003:1480) moodustatud ajutine krunt Meremäe vallamaja B (suurusega 
266m²), mis on kavas liita Meremäe vallamaja kinnistuga (suurusega 2744m²). Põhijoonisele on 
kantud kruntide andmete ja ehitusõiguste tabel ning maakasutuse bilansi tabel, kus on näidatud 
kavandatavate ja liidetavate kruntide planeeringujärgsed maaüksuse kasutamise otstarbed, välja 
arvatud ajutise krundi Meremäe vallamaja B osas. Palume nimetud tabeleid vastavalt täiendada.  
 
Planeeringualale jääva 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee katastriüksuse ja Noortekeskuse 
katastriüksuse vahel asuvale reformimata maale (suurusega 120 m2) planeeringulahendusega 
krunti kavandatud ei ole. Vastavalt maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) §313 lõikele 11 viib 
kohalik omavalitsus maa omandamise menetluse läbi samal ajal planeeringumenetlusega, kui maa-
alal, mille kohta kohalik omavalitsus on algatanud detailplaneeringu, on MaaRS § 312 lõikes 1 
nimetatud maad. Eeltoodust tulenevalt teeme Meremäe Vallavalitsusele tulenevalt MaaRS VI1 
osas ning Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määruses nr 50 „Maareformi seaduse § 22 lõikes 12 
sätestatud maa erastamise kord“ sätestatule ettepaneku algatada antud maa-ala osas maa 
omandamise menetlus liitmaks kõnealust reformimata maa-ala Noortekeskuse katastriüksuse ja/või 
25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee katastriüksusega. 
 
Käesolevaga teatame, et oleme tutvunud Meremäe Külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu lahendusega ning märgime, et Maa-ametil puuduvad täiendavad vastuväited 
nimetatud detailplaneeringu lahenduse osas. Juhul kui Meremäe Vallavalitsus otsustab 25182 
Vastseliina-Meremäe-Kliima tee katastriüksuse ja Noortekeskuse katastriüksuse vahel asuva 
reformimata maa osas algatada maa omandamise menetluse ning selle tulemusel detailplaneeringu 
lahendus oluliselt muutub, siis palume esitada kõnealune detailplaneering veelkordselt Maa-
ametile läbi vaatamiseks ja seisukoha andmiseks. 
 
 

Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Raivo Vallner  
Peadirektori esimene asetäitja  
peadirektori ülesannetes 

 

  
 

 

Triinu  Suits 675 0191, Triinu.Suits@maaamet.ee 
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Maanteeamet 
Lõuna regioon 
Info.louna@mnt.ee     Teie: 18.07.14 nr 15-2/14-00087/103 
       Meie: 05.08.2014 nr 7-10/1190-3 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu kooskõlastamiseks 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lg 1 punktile 3 edastas Meremäe Vallavalitsus Maanteeametile 
läbi vaatamiseks ja seisukoha andmiseks Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu. Oma 18.07.2014 kirjas nr 15-2/14-00087/103 esitasite märkused, mis palusite 
sisse viia ning esitada planeering uuesti Maanteeametile kooskõlastamiseks. 
 
Täiendatud planeeringu materjalid leiate siit: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzFC2wdRhl5EUUhiV1JZRUt1dVk&usp=sharing 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
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Maanteeameti lõuna regioon  / Veski 23  / 51005 Tartu / 740 8100 / info.louna@mnt.ee / www.mnt.ee 
Registrikood 70001490 
 

  

Triin Vaab 
Meremäe Vald 
Meremäe 
65302  Võru maakond 
vald@meremae.ee 

Teie  05.08.14 nr 7-10/1190-3 
 
Meie 07.08.14 nr 15-2/14-00087/114 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu kooskõlastamine 

Võttes aluseks Teeseaduse § 5 lg 2, § 10, § 13 lg 1 ja 2, § 17 lg 2, § 19 lg 2, § 25 lg 2, § 29 lg 
2, § 36, § 37, Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173) 
ning Planeerimisseaduse § 17, kooskõlastab Maanteeamet Võru maakonnas Meremäe vallas 
Meremäe külas kõrvalmaantee nr 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima km 10,45-10,84 ning 
kõrvalmaantee nr 25212 Meremäe-Petseri km 0,00-0,13 teekaitsevööndis asuva Meremäe 
külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu (edaspidi planeeringu). 
 
Planeeringuga on ette nähtud erinevate hoonete ja rajatiste ehitamine kõrvalmaantee teekaitse- 
ja sanitaarkaitsevööndit märkusega, et arendaja ning planeeringu kehtestaja kohustuseks on 
vajalike leevendavate meetmete rakendamine (planeeringu seletuskirja 3.9 
Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks). Maanteeamet juhib 
tähelepanu, et planeeringuga on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine hetkel 
rajatava jalgratta- ja jalgtee alla. Planeeringu seletuskirjas 3.8. Tehnovõrkude ja –rajatiste 
asukohad on öeldud, et esitatud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb 
täpsustada vastavate projektidega. Sellest tulenevalt soovitab Maanteeamet rajada tulevikus 
vee- ja kanalisatsioonitrassi väljapoole jalgratta- ja jalgteed, et vältida värskelt rajatud tee 
rikkumist. 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiit Valt 
Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht 
ehitusvaldkonna juhi ülesannetes 
 
 
 
 
 
 
Kaarel Lääne, 740 8122, Kaarel.Laane@mnt.ee 
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Adressaadid vastavalt      12.08.2014 nr 7-10/1328 
lisatud loetelule 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamine 
 
Ajavahemikul 25.08.-21.09.2014 on Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Avalik arutelu toimub 24.09.2014. a algusega kell 16.00 Meremäe vallamajas. 
  
Detailplaneeringu eesmärk on näha ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla keskuse 
atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt ehitatakse Meremäe-Petseri tee äärde 
külastuskeskus-staadionihoone, kus on ruumid kohviku, kaupluse, infopunkti, 
tehnoloogiakeskuse ning staadioni teenindamiseks. Meremäe kooli staadioni ala kaasajastatakse 
(uuendatakse jooksurajad ja skatepark, rajatakse palliplatsid jmt), Meremäe vallamaja juurde 
rajatakse lipuväljak, parkla ja väike välilaululava. Ühtlasi tehakse planeeringuga ettepanekud 
liikluskorralduse ja haljastuse osas.  
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi 
muutmiseks. Muudatus puudutab üldplaneeringu põhikaarti, millega võrreldes täpsustatakse 
planeeringualal asuvate maaüksuste maakasutust. Planeeringuga ei kavandata olulise 
keskkonnamõjuga tegevusi. 
 
Materjalidega saab tutvuda Meremäe Vallavalitsuses ja veebilehel 
http://meremae.kovtp.ee/et/detailplaneeringud . Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta 
võib esitada avaliku väljapaneku ajal Meremäe Vallavalitsuse aadressil (Võrumaa, Meremäe 
vald, Meremäe küla 65302, e-post vald@meremae.ee) või Meremäe Vallavalitsuses kohapeal. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
 
 
 
 
Adresaadid: Maanteeamet Lõuna regioon, Võru Maavalitsus, Maa-amet 
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Maanteeamet Lõuna regioon 
info.louna@mnt.ee      Teie:  
        Meie: 30.09.2014 nr 7-10/1546 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringust 
 
Maanteeamet kooskõlastas Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu oma 
07.08.2014.a kirjaga nr 15-2/14-00087/114.  
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailpalneeringu avalikul arutelu toimus 24.09.2014. a. 
Arutelul arutati külastuskeskuse/bussipeatuse juurde planeeritud ristmiku lahendust ja leiti, et 
ristmiku ühesuunalisuse nõue ei ole Meremäe küla kontekstis mõistlik. Kuna koormus nimetatud 
ristmikul on suhteliselt tühine, siis kahesuunaline liiklus ei kujuta kohalike elanike sõnul ohtu. Leiti, 
et sellest saaks koht, kus pidevalt liiklus-eeskirja rikutaks. 
 
Teeme ettepaneku, et Maanteeamet võiks vähese liikluskoormuse tõttu kaaluda ristmikul 
kahesuunalise liikluse lubamist ning seega kooskõlastada käesolevaga esitatud planeeringu 
lahenduse. 
 
Avaliku arutelu tulemused on sisse kantud lahendusele, mis on kättesaadav siit: 
http://www.kobras.ee/proj/Meremae_kulastuse_DP/ 
 
Lahendusele on varasemalt kooskõlastatud versiooniga lisatud ka Meremäe-Obinitsa vahelise 
kergliiklustee trajektoor.  
 
Koosoleku protokoll on kirjale lisatud. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 
 Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll  
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Maanteeameti lõuna regioon  / Veski 23  / 51005 Tartu / 740 8100 / info.louna@mnt.ee / www.mnt.ee 
Registrikood 70001490 
 

  

Triin Vaab 
Meremäe Vald 
Meremäe 
65302  Võru maakond 
vald@meremae.ee 

Teie  30.09.14 nr 7-10/1546 
 
Meie 21.10.14 nr 15-2/14-00087/159 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu kooskõlastamine 

Võttes aluseks Teeseaduse § 5 lg 2, § 10, § 13 lg 1 ja 2, § 17 lg 2, § 19 lg 2, § 25 lg 2, § 29 lg 
2, § 36, § 37, Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173), 
Planeerimisseaduse § 17 ning 24.09.2014 avalikul arutelul täiendatud detailplaneeringu 
materjalid, kooskõlastab Maanteeamet Võru maakonnas Meremäe vallas Meremäe külas 
kõrvalmaantee nr 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima km 10,45-10,84 ning kõrvalmaantee nr 
25212 Meremäe-Petseri km 0,00-0,13 teekaitsevööndis asuva Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu (edaspidi planeeringu). 
 
Planeeringuga on ette nähtud erinevate hoonete ja rajatiste ehitamine kõrvalmaantee 
teekaitsevööndit märkusega, et arendaja ning planeeringu kehtestaja kohustuseks on vajalike 
leevendavate meetmete rakendamine (planeeringu seletuskirja 3.9 Keskkonnatingimused 
planeeringuga kavandatava elluviimiseks). Maanteeamet juhib tähelepanu, et planeeringuga 
on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine hetkel rajatava jalgratta- ja jalgtee alla. 
Planeeringu seletuskirjas 3.8. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad on öeldud, et esitatud on 
tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega. 
Sellest tulenevalt soovitab Maanteeamet rajada tulevikus vee- ja kanalisatsioonitrassi 
väljapoole jalgratta- ja jalgteed, et vältida värskelt rajatud tee rikkumist. 
 
Täiendavalt juhib Maanteeamet tähelepanu, et alates 15.08.2014 kehtima hakanud Teede 
projekteerimise normides (RTL 2000, 23, 303) sisalduvate Maanteede projekteerimisenormide 
redaktsioonis ei ole käsitletud sanitaarkaitsevööndi mõistet, mistõttu võib selle planeeringust 
eemaldada. 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiit Valt 
Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht 
ehitusvaldkonna juhi ülesannetes 
 
 
 
Kaarel Lääne, 740 8122, Kaarel.Laane@mnt.ee 
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PlanS Sisu Täitmine planeeringu menetlemisel Märkused 

§ 9 lg 6 DP lisana esitatakse vähemalt üks 
planeeringulahenduse 
illustratsioon 

DP-u koosseisus olemas  

§ 9 lg 7 DP võib põhjendatud vajaduse 
korral sisaldada kehtestatud ÜP 
põhilahenduse muutmise 
ettepanekut 

Vol. otsus 26.06.2013 nr 23 Kehtiva 
ÜP muutmine maakasutuse 
sihtotstarbe osas.  

 

§ 9 lg 71 Kui DP sisaldab kehtestatud ÜP 
põhilahenduse muutmise 
ettepanekut, kuulub DP koosseisu 
ÜP teksti ja joonise vastava osa 
muudatuste ettepanek 

Tekstiliselt ja graafiliselt kajastatud 
3.2 punktis.  
 

Skeem 3 kajastab ÜP 
muutmise ettepanekut, 
mis on kooskõlas 
koostatava ÜP-ga 

§ 10 lg 5 DP koostamise algatab kohalik 
omavalitsus 

Vol. otsus 26.06.2013 nr 23,  otsuse juurest puudub 
Lisa 1 (planeeritava ala 
piir) 

§ 10 lg 5 DP koostamist korraldab kohalik 
omavalitsus 

Korraldab Meremäe  Val.  

§ 12 lg 1  KOV teatab planeeringu 
algatamisest, annab informatsiooni 
planeeritava maa-ala asukoha ja 
suuruse kohta ning tutvustab 
algatatud planeeringu eesmärke 
vastavas ajalehes ühe kuu jooksul 
pärast planeeringu algatamise 
otsuse tegemist 

Teade olemas Võrumaa teatajas 
04.07.2013 
 

Puudub info teate kohta 
Ametlikud Teadaanded 
(alus KeHJS § 35(6)) 

§ 12 lg 31 KOV on kohustatud kuu aja jooksul 
pärast DP algatamise otsuse 
tegemist panema 
detailplaneeringualal nähtavale 
informatsioonitahvli või – teatise 
vähemalt kuuks ajaks 

Puudub teave infotahvli olemasolu 
kohta 

 

§ 12 lg 5 KOV esitab maavanemale DP 
algatamise otsuse ja muu teada 
oleva informatsiooni kahe nädala 
jooksul planeeringu algatamise 
otsuse tegemise päevast arvates 

Valla kiri 08.07.2013 nr 7-10/918,  
Reg. MV dok 12-2/2013/1411-1, 
08.07.2013  

 

§ 12 lg 6 KOV edastab teate DP algatamise 
kohta planeeritava maa-ala 
kinnisasjade omanikele, kes ei ole 
teinud DP algatamise ettepanekut 
teinud, ja naaberkinnisasjade 
omanikele, kahe nädala jooksul 
planeeringu algatamise otsuse 
tegemise päevast arvates 

Valla kirjad DP algatamise teatega 
saadetud 08.07.2013 
Andres Vahtramägi 
Hilja Laanoja  
Vello Pai 
Valentin Stepanov 
Heino Lõiveke- saabus vastuskiri 
Lea Hansar 
Mari Vahtramägi 
Aivar Lumik 
Riigiametid:  
Võru Maavalitsus, 
Lõuna Regionaalne Maanteeamet , 
Maa-amet 
Keskkonnaamet 
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Lõuna-Eesti Päästekeskus 
Asutused: 
Eesti Lairiba Arendus SA 
Elektrilevi OÜ 

§ 16 lg 1 
p 5 

DP koostatakse koostöös 
planeeritava maa-ala elanike ning 
kinnisasjade ja naaberkinnisasjade 
omanikega 

Olemas teated eskiisi ja selle avaliku 
arutelu toimumisest 
Teade Võrumaa teatajas 05.12.2013 

Valla kiri 03.12.2013 nr 
7-10/1627 kinnisasja 
omanikele ja 
naaberkinnisasjade 
omanikele 

§ 16 lg 1 
p 6 

DP koostatakse koostöös 
olemasolevate või kavandatavate 
tehnovõrkude omanike või 
valdajatega 

Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused 
DP-ks nr 216992 
Eesti Lairiba Arendus SA 
tehn.tingimused TT113VR 

Valla  kiri  
08.07.2013 nr 7-10/911 
Valla  kiri  
08.07.2013 nr 7-10/910 

§ 16 lg 1 
p 7 

DP koostatakse koostöös 
Keskkonnaametiga, kui 
planeeringu elluviimisega võib 
kaasneda oluline mõju 
keskkonnale 

Koostööd on tehtud seoses DP 
algatamise ja KSH mittealgatamisest 
teatamisega 

Valla  kiri  
08.07.2013 nr 7-10/913 

§ 16 lg 1 
p 8 

DP koostatakse koostöös 
Päästeametiga, kui riskianalüüsist 
tulenevalt jääb plan. Maa-alale või 
selle lähiümbrusesse ol.olev või 
kavandatav suure riskiohuga 
objekt 

Koostööd on tehtud  Valla  kiri  
08.07.2013 nr 7-10/920 

§ 16 lg 1 
p 9  

DP koostatakse koostöös 
Muinsuskaitseametiga, kui 
planeeritaval maa-alal asub 
muinsuskaitseala, kinnismälestis 
või nende kaitsevöönd 

Alal puudub muinsuskaitseala  

§ 16 lg 2  DP lähteseisukohtade, 
eskiislahenduste ja planeeringu 
elluviimisega kaasneda võivate 
mõjude tutvustamiseks korraldav 
KOV väljapanekuid ja avalikke 
arutelusid 

Eskiisi arutelu 11.12.2013 
 

Eskiisi arutelu protokoll, 
osalejate reg.leht 

§ 16 lg 4 KOV kaasab puudutatud isikud DP 
koostamisse 

Puudutatud isikutele eskiisi 
väljapaneku ja arutelu teade 
saadetud 03.12.2013 nr 7-10/1627 

 

§ 16 lg 6 
p 

KOV teatab planeeringu 
lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse väljapaneku ning 
avaliku arutelu aja, koha ja 
väljapaneku kestuse vastavas 
ajalehes hiljemalt üks nädal enne 
avaliku arutelu toimumist 

Võrumaa Teataja 05.12.2013 Vastuvõtmise 
korralduses viidatud 
teisele eskiislahenduse 
tutvustusele 
13.03.2014. materjalid 
protsessi kaustas 
puuduvad 

§ 16 lg 7 Koos planeeringu 
lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduste väljapaneku ja 
avaliku arutelu toimumise teate 
avaldab KOV oma veebilehel 
planeeringu lähteseisukohad või 
eskiislahendused 

valla veebilehel  avaldatud   

 § 16 lg 8  Planeeringu koostamise ajal võib 
iga isik esitada ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringu kohta. 

Maa-ameti kiri 06.12.2013 nr 6.2-
3/16806 

Ettepanekud 
eskiislahendusele 
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Kirjalikele ettepanekutele vastab 
KOV nelja nädala jooksul 
ettepaneku saabumise päevast 
arvates. 

§ 17 lg 2 
p 3 

DP kooskõlastatakse asjaomaste 
riigiasutustega 

ELA projekti kooskõlastus nr 
KK398VR 
Maanteeamet 18.07.2014 ; 
07.08.2014 
Keskkonnaamet 24.07.2014 
Päästeameti Lõuna Päästekeskus 
11.07.2014 Nr K-PK/21 
Maa-amet 31.07.2014 nr 6.2-
3/11074 

 

§ 17 lg 3 
p 2 

Teiste KOV-de või riigiasutustega 
kooskõlastamise vajaduse määrab 
maavanem 

29.07.2014 nr 12-2/2014/1455-2  

§ 18 lg 1  KOV teeb planeeringu 
vastuvõtmise otsuse ja korraldab 
planeeringu avaliku väljapaneku 

VOL DP vastuvõtmise otsus 
08.08.2014 nr 25 
 

 

§ 18 lg 5 
p 3 

KOV teatab tähtkirjaga hiljemalt 2 
nädalat enne avaliku väljapaneku 
algust planeeringu avaliku 
väljapaneku aja ja koha isikule, 
kelle planeeringu koostamise ajal 
esitatud vastuväiteid ei arvestatud  

Protsessi kaustast ei kajastu selliste 
isikute olemasolu 

Kas oli või ei? 

§ 18 lg 5 
p 3 

KOV teatab tähtkirjaga hiljemalt 2 
nädalat enne avaliku väljapaneku 
algust planeeringu avaliku 
väljapaneku aja ja koha 
puudutatud isikule 

Tähitud kirjad välja saadetud 
12.08.2014 puudutatud isikutele 
Andres Vahtramägi 
Hilja Laanoja  
Vello Pai 
Valentin Stepanov 
Heino Lõiveke 
Lea Hansar 
Mari Vahtramägi 
Aivar Lumik 
Riigiametid: Võru Maavalitsus, 
Maanteeamet Lõuna Regioon, 
Maa-amet 

 

§ 18 lg 6  KOV teatab vastavas ajalehes 
planeeringu avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu toimumise aja ja 
koha hiljemalt üks nädal enne 
avaliku väljapaneku algust. Teates 
tuleb: 
1) anda informatsiooni 
planeeritava maa-ala suuruse ja 
asukoha kohta 
2) tutvustada lühidalt planeeringu 
sisu ja planeeringu elluviimisega 
kaasneda võivaid mõjusid 

Võrumaa Teataja 14.08.2014 
Avalik väljapanek 25.08-21.09.2014 
Avalik arutelu 24.09.2014 

 

§ 18 lg 61 Koos avaliku väljapaneku teatega 
avaldab KOV planeeringu KOV-i 
veebilehel: 
1) Avaliku arutelu toimumise 
päevani DP 

Veebilehe teade avaldatud 25.08.14  
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2) Avaliku väljapaneku lõpuni DP, 
mille avaliku väljapaneku järel ei 
ole kohustuslik korraldada avalikku 
arutelu 

§ 18 lg 7 
p 2 

KOV paneb hiljemalt üks nädal 
enne avaliku väljapaneku algust 
välja teate DP avaliku väljapaneku 
toimumise kohta valla vastava küla 
ja linna vastava asumi vähemalt 
ühes avalikkusele avatud 
üldkasutatavas hoones või kohas 

Avaliku väljapaneku teade 
planeeringualal 

Protsessi kausta lisatud 
materjal ei anna 
ülevaadet teate 
paiknemise kohast  
(tulevikuks soovitus, kui 
info tahvel on üleval 
planeeringu alal, siis  
teha fotod ) 

§ 18 lg 7 
p 9  
 

Koos planeeringuga pannakse 
avalikul väljapanekul välja 
planeeringule antud 
kooskõlastused ning KOV-i 
seisukohad kooskõlastustega 
esitatud ettepanekute ja 
vastuväidete kohta. 

Seisukohad on välja toodud 
vastuvõtmise otsuses 

 

§ 19 p 4 ÜP-t muutva DP avaliku 
väljapaneku kestus on neli nädalat 

Avalik väljapanek 25.08-21.09.2014 
 

 

§ 20 lg 2  Planeeringu avaliku väljapaneku 
ajal posti teel või elektronpostiga 
saadetud ettepanekuid ja 
vastuväiteid esitanud isikutele 
teatab planeeringu koostamist 
korraldav KOV oma põhjendatud 
seisukoha ettepanekute ja 
vastuväidete kohta ning avaliku 
arutelu toimumise aja ja koha nelja 
nädala jooksul pärast avaliku 
väljapaneku lõppemist 

Valla poolt MV-le esitatud kirjas 
04.11.2014 nr 7-10/1729 info, et 
avalikustamise käigus  ettepanekuid 
ja vastuväiteid ei esitatud 

 

§ 21 lg 1 KOV korraldab DP ja selle avaliku 
väljapaneku tulemuste avaliku 
arutelu kuue nädala jooksul pärast 
avaliku väljapaneku lõppemist, kui 
avaliku väljapaneku käigus on DP 
kohta laekunud kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid 

Avalik arutelu 24.09.2014 
Avaliku arutelu protokoll 24.09.2014 
Osalejate nimekiri 

Vastu võetakse DP 
lahendus, seega ei ole 
enam tegu eskiisiga 
nagu arutelu protokolli 
pealkirjas 

§ 21 lg 3  Kui planeeringu avalikul 
väljapanekul esitati planeeringu 
kohta kirjalikke ettepanekuid ja 
vastuväiteid, avaldab planeeringu 
koostamist korraldav KOV 
informatsiooni avaliku väljapaneku 
ja avaliku arutelu tulemuste kohta 
vastavas ajalehes kahe nädala 
jooksul avaliku arutelu toimumise 
päevast arvates 

Valla poolt MV-le esitatud kirjas 
04.11.2014 nr 7-10/1729 info, et 
avalikustamise käigus  ettepanekuid 
ja vastuväiteid ei esitatud . 
Arutelul tehti ettepanek 
liikluskorralduse osas, valla 
ettepanek , kiri Maanteeametile 
30.09.14 nr 7-10/1546 

Maanteeameti Lõuna 
regiooniga kooskõlastus  
21.10.14 nr 15-2/14-
00087/159 

§ 21 lg 4 Avaliku väljapaneku ja avaliku 
arutelu tulemuste alusel teeb KOV 
planeeringus vajalikud parandused 
ja täiendused ning § 23 lg 1 ja 2 
tulenevatel juhtudel esitab 
planeeringu järelevalve teostajale 

Maavanemale esitatud 04.11.2014 
Registreeritud MV 
dokumendiregistris 10.11.2014 

 



  Lisa 1 
 

koos informatsiooniga arvestamata 
jäetud ettepanekute ja 
vastuväidete osas. 

 

ÜP – üldplaneering 

KA – keskkonnaamet 

PlanS – planeerimisseadus 

LKS - looduskaitseseadus 

KOV – kohalik omavalitsus 

VOL- volikogu 

VAL- vallavalitsus 

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine 

MV- Maavalitsus 



 

 

Hr Andres Kõiv 
Võru Maavalitsus 
info@voru.maavalitsus.ee     Teie:  
        Meie: 24.11.2014 nr 7-10/1729-1 
 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering 
 
Tulenevalt planeerimisseaduse § 23 lg 1 punktile 2 edastas Meremäe Vallavalitsus (04.11.2014. a 
kirjaga nr 7-10/1729) järelevalve teostamiseks Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala 
detailplaneeringu.  
 
Arengu-ja planeeringuosakonna nõunik Ülle Luuk tõi 18.11.2014. e-kirjas ja sellele järgnenud 
telefonivestluses välja puudused eelpoolnimetatud detailplaneeringu menetlemist kajastavas 
kaustas. Käesolevale kirjale on lisatud täienduste ja parandustega detailplaneeringu menetlemist 
kajastav kaust. 
 
Alljärgnevalt esitan mõned selgitused asjaolude kohta, mis ei pruugi esitatud materjalidest selguda: 

1)  Vastavalt planeerimiseaduse § 12 lg 31 on kohalik omavalitsus on kohustatud kuu aja 
jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist panema detailplaneeringualal 
nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise vähemalt kuuks ajaks.  

Vastav teade asus planeeringualal asuval teadete tahvlil Meremäe vallamaja ees ja Meremäe 
bussipeatuses. Kahjuks pole sellest fotot tehtud. 

2) Tulenevalt planeerimisseaduse § 16 lg 3 määrab detailplaneeringu lähteseisukohti ja 
eskiislahendusi tutvustavate väljapanekute ja avalike arutelude vajaduse kohalik 
omavalitsus. Vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine on kohustuslik, kui 
detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut.  

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi arutelu toimus 11.12.2013.a. 
Sellest teavitati vastavalt planeerimisseaduse § 16 lg 6 (lisatud kaust lk 53-63). Paralleelselt 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringuga on koostamisel ka Meremäe 
koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Selle avalik arutelu toimus 13.03.2014. 
Kohaliku kogukonna suure huvi tõttu käsitleti sellel arutelul ka Meremäe külastuskeskuse ja selle 
lähiala detailplaneeringuga seonduvat (lisatud kaust lk 72-77). 

3) Vastavalt planeerimiseaduse § 16 lg 4 kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku 
detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel.  

Puudutatud isikutele on saadetud vaatluse all oleva detailplaneeringu algatamise teade (lisatud kaust 
lk 21-50), ja detailplaneeringu eskiisi arutelu teade (lisatud kaust lk 53-60) ning planeeringu 
avalikustamise teade (lk 111-119). Ühe isikuga, kelle maa kasutusotstarve muutub on sõlmitud maa 
edasist kasutust puudutav leping (lisatud kaust lk 78), teistelt on kogutud kooskõlastused (lk 132). 

4) Vastavalt planeerimisseaduse § 18 lg 7 p 2 kohaselt paneb kohalik omavalitsus hiljemalt üks 
nädal enne avaliku väljapaneku algust välja teate detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
toimumise kohta valla vastava küla vähemalt ühes avalikkusele avatud üldkasutatavas 
hoones või kohas. 



 

 

Teated olid üleval Meremäe vallamaja ees asuval infotahvlil, Meremäe kaupluses asuval infotahvlil, 
Meremäe raamatukogu ruumides ning Obinitsa kaupluse juures oleval infotahvlil ja Obinitsa 
raamatukogus. Teadete paiknemisest pole kahjuks fotosid tehtud, kuid vähendatud koopia teatest on 
lisatud eelpoolnimetatud kausta (lk 125). 

5) Vastavalt planeerimisseaduse § 18 lg 5 p 2 ja 3 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga 
hiljemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust:  detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku aja ja koha puudutatud isikule; planeeringu avaliku väljapaneku aja ja koha 
isikule, kelle planeeringu koostamise ajal esitatud vastuväiteid ei arvestatud. 

Meremäe Vallavalitsus teavitas puudutatud isikuid eelpool kirjeldatud viisil (lisatud kaust lk 111-
119). Planeeringu koostamise käigus (sh eskiisi avalike arutelude käigus) käigus ei esitatud 
vastuväiteid, seetõttu pole neid võimalik planeeringu lisade kaustas ka kajastada. 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
 
 
Lisa: 

1) Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu menetlemise materjalid (1 
kaust). 
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Teie: 24.11.2014 nr 7-10/1729-1 
 

Meie: 04.12.2014 nr 12-2/2014/2140-3 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala  

detailplaneeringu järelevalve 

 

 

Austatud vallavanem 

 

 

 

Meremäe Vallavalitsus esitas, tulenevalt planeerimisseaduse (PlanS) § 23 lõige 1 punktist 2, 

Võru maavanemale 04.11.2014 kirjaga nr 7-10/1729 (registreeritud maavalitsuse 

dokumendiregistris 10.11.2014 12-2/2014/2135-1nr ) taotluse järelevalve teostamiseks  

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu (edaspidi: detailplaneering) 

koostamise üle.  

18.11.2014 saatis arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Ülle Luuk e-kirja Meremäe 

vallavalitsuse maanõunikule Triinu Vaab`ile nõudega planeerimisseadusest tulenevalt 

täiendavate materjalide lisamiseks planeeringu dokumentide  lisade köitesse (edaspidi: Lisad) 

 

Meremäe Vallavalitsus esitas 24.11.2014 nr 7-10/1729-1 kirjaga (registreeritud maavalitsuse 

dokumendiregistris 28.11.2014 12-2/2014/2140-2) selgitused ja täiendatud  Lisade köite. 

 

Järelevalve teostati juhindudes PlanS § 23 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 3.  

 

Detailplaneering algatati Meremäe Vallavolikogu 26.juuni  2013  otsusega nr 23 „Meremäe 

külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine 

ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.   

 

Otsuse sissejuhatavas osas märgitakse, et detailplaneeringu algatamine on Meremäe 

Vallavolikogu 25.06.1999.a määrusega nr 14 kehtestatud Meremäe valla üldplaneeringut 

muutev.  

Detailplaneeringuga ei kavandata „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse“ (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh 

tootmistegevust ega muud olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks 

keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist.  

Lähtudes eeltoodust puudub põhjendatud vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamiseks Meremäe  külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. 

 

Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013 otsus nr 23 punkt 3 kohaselt ei algatatud Meremäe 

külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.  



 

2 (3) 

Planeeringuala suurusega ca 5,5 ha hõlmab  täielikult või osaliselt: Laine (katastriüksuse 

tunnus 46002:003:0081); Meremäe kooli staadion (46002:003:0419); Meremäe vallamaja 

(46002:003:0360); Noortekeskuse (46002:003:0421); 25212 Meremäe-Petseri tee 

(46002:003:2061); 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (46002:003:2010) maaüksusi ja 

reformimata riigimaad.  

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, 

krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, hoone olulisemate 

arhitektuurinõuete ning vajaduse korral rajatise ehitus- ja kujundusnõuete seadmine, tänava 

maa-ala ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, 

olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses 

sätestatud korras, reformimata riigimaa taotlemine munitsipaalomandisse, haljastuse ja 

heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha 

määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, 

servituutide vajaduse määramine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamine, kuritegevuse 

riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine, muude seadustest ja teistest õigusaktidest 

tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal. 

 

Detailplaneering teeb  ettepaneku  kehtiva  Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi 

muutmiseks vastavalt  Planeerimisseaduse § 9  lg  7.  Muudatus puudutab üldplaneeringu 

põhikaarti,  kus  täpsustatakse  planeeringualal  paiknevate  maaüksuste  maakasutust.  

Üldplaneeringu teksti osas muudatusettepanekut ei tehta.  

 

Kuna Meremäe külastuskeskuse detailplaneering on Meremäe valla üldplaneeringut muutev,  

küsis Meremäe vallavalitsus oma kirjaga 14.07.2014 nr 7-10/1197 täiendavate kooskõlastuste 

määramist detailplaneeringule. Maavanem, tulenevalt Planeerimisseaduse    § 17 lõige 3 

punktist 2, oma 29.07.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1455-2 täiendavaid kooskõlastusi 

detailplaneeringule ei määranud. Valla poolt oli  kooskõlastuste määramise ajaks 

detailplaneering esitatud kooskõlastamiseks Maa-ametile, Maanteeametile, Keskkonnaametile 

ja Päästeametile.  

                                                    

Lähtuvalt järelevalveks esitatud Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu ja 

selle planeeringu menetlemise dokumentidest, maavanem tegi järelevalve käigus kindlaks 

alljärgneva: 

 

1.Detailplaneering (edaspidi: DP) on kooskõlastatud järgmiselt: 

Keskkonnaamet (kiri 24.07.2014 nr PVV 6-5/14/15968-2),  

Maa-amet (kiri 31.07.2014 nr 6.2-3/11074 , ettepanekutega),  

Maanteeamet ( kiri 07.08.14 nr 15-214-00087/114; kiri 21.10.14 nr 15-2/14-00087/159). 

Päästeameti Lõuna Päästekeskus ( 11.07.2014 Nr.K-PK/21),   

Elektrilevi OÜ (kooskõlastus nr 4159542361  21.07.2014 tingimusega),  

Eesti Lairiba Arenduse  Sihtasutus (Projekti kooskõlastus nr KK389VR 11.07.2014) , 

 

Seega on kõik vajalikud kooskõlastused olemas 

 

2.Detailplaneering võeti vastu 08.augustil  2014 Meremäe Vallavolikogu  otsusega nr 25. 

Meremäe külastuskeskuse selle lähiala detailplaneeringu   avalik väljapanek toimus 25.08- 

21.09.2014.  

 
3.Meremäe Vallavalitsuse kirja 04.11.2014 nr 7-10/1729 kohaselt planeeringu avalikustamise 
käigus ei esitatud vastuväiteid ega ettepanekuid.  
 
4.Avalik arutelu toimus 24.09.2014.  
 



 

3 (3) 

 

Lähtudes kõigest eeltoodust ja Meremäe Vallavalitsuse poolt järelevalve teostamiseks esitatud 

Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu ja detailplaneeringu protsessi 

kirjeldavatest materjalidest  ning juhindudes planeerimisseaduse    § 23 lõike 3 punktidest 1, 2 

ja 4 , § 24 lõikest 3 ja § 25 lõikest 5 maavanem otsutas:   

 

1. Anda heakskiit Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringule ning 

teha ettepanek selle detailplaneeringu kehtestamiseks. 

 

2. Meremäe Vallavalitsusel saata detailplaneeringu kehtestamise otsuse ärakiri ja 

kehtestatud detailplaneering koos menetlusdokumentidega maavanemale. 

 

Kehtestatud detailplaneering saata maavanemale nii paberkandjal kui digitaalselt (CD-l) 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Kõiv 

Maavanem 

 

 

Lisa: Lisa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülle Luuk 78 68 311 

ulle.luuk@voru.maavalitsus.ee 
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Maanteeamet 
Lõuna regioon 
info.louna@mnt.ee       18.12.2014 nr 7-10/2050 
 
Maa-amet 
maaamet@maaamet.ee 
 
 
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine 
 
 
Meremäe Vallavolikogu kehtestas 12.12.2014. a otsusega nr 49 Meremäe külastuskeskuse ja 
selle lähiala detailplaneeringu.  
 
Detailplaneeringuga nähakse ette maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe küla keskuse 
atraktiivsemaks muutmiseks. Planeeringu visiooni kohaselt ehitatakse Meremäe-Petseri tee äärde 
külastuskeskus-staadionihoone, kus on ruumid kohviku, kaupluse, infopunkti, 
tehnoloogiakeskuse ning staadioni teenindamiseks. Meremäe kooli staadioni ala kaasajastatakse 
(uuendatakse jooksurajad ja skatepark, rajatakse palliplatsid jmt), Meremäe vallamaja juurde 
rajatakse lipuväljak, parkla ja väike välilaululava. Ühtlasi tehakse planeeringuga ettepanekud 
liikluskorralduse ja haljastuse osas.  
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Meremäe valla üldplaneeringu põhilahendi 
muutmiseks. Muudatus puudutab üldplaneeringu põhikaarti, millega võrreldes täpsustatakse 
planeeringualal asuvate maaüksuste maakasutust. Planeeringuga ei kavandata olulise 
keskkonnamõjuga tegevusi. 
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Materjalid on 
kättesaadavad Meremäe valla veebilehel www.meremae.ee 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Triinu Vaab 
maanõunik 
7856635 
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