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Valga linnar iildplaneeringu iillevaatamine

Yzilgalinna iildplaneering on kehtestatud Valga Linnavolikogv2s. mai2007 miiiirusega nr 6
rfalga linna iildplaneering on koostatud Valga Linnavalitsuse
nirng jiiusturrud l. juunil 20'07.
tellimrusel CrU Tinter-Projekt (projekti juht Peep Moorast, planeerija Riina Lensment) poolt.

Valga linna tildplaneeringrrga on seatud v6tmevaldkondadeks ttiOstus, teenindus, transiit ja
lolgistika. Uldplaneeringu peaeesm?irk on soodustada p6trjendatud ning tildistele huvidele
orientreeritud maakasutuse suuniste ja kitsenduste kaudu tliisvii2irtusliku linnakeskkonna
kqjunemist. Uldplaneeringlr iilesannete tiiitmise tulemusel saab korrastatud maa- ja veealade
iil,Cised kas:utamis- ja ehitustinLgimused ning samas tagatakse selle abil milj<idviiiirtuslike
horonestusalade, vdiirtuslik,e parrkide, haljasalade ja rohelise vdrgustiku siiilimine ja kaitse
Valga linna piirides.

Valga linna iildplaneering;u alusel ja lebi detailplaneeringu menetluse on Valga linnas
vi;ima;e kolme aasta jooksul v?ilja arendatud peamiselt mitmed kaubanduskeskused.
Scrtsiaalsest infrastruktuurist on kehtiva tildplaneeringu ajal rajatud Kungla tn 15
jururderehitur; ning ehitusjiirlgus on Valgamaa Kutse6ppekeskuse kompleks. Olulisemalt linna

majanduskeskkonda muutvatest ja arengut soodustavatest detailplaneeringutest on
kehtestatud sel perioodil Viiilke-Laatsi tddstusala detailplaneering ja Tartu-TranspordiRiikkedi tiinavate vahelise ala detailplaneering. M6lemad planeeringud annavad vdimalused
?r;i- 1a. tootrnisettevdtluse r:ajamiseks. Uldplaneeringuga on seatud iilesandeks Valga linna
kergli:iklusteede v6rgustiku viilja arendamine. Kiiesolevaks qjaks on valminud Pedefi
vi:rgestusala kergliiklusteed nirrg Tambre suvilarajooni ja Tartu maantee kergliiklusteesid
iihLendavad l6igud. Tehnov6rkude ja tehnorajatiste valdkonnas jtitkub iihisveevtirgi- ja
kanalisatsiooni vdlj aarendamine.

Valga linna. iildplaneering on ajakohane ning planeeringu edasine elluviimine vdimaldab
tar;akaalustartult jiitkata linna ruumilist arendamist. Uldplaneeringuga seatud maa-alade
tildiste kasutamis- ja eh:itustingimuste ulatuslikumaks uuendamiseks vajadus puudub.
Lokaalse isr:loomuga arenguko.ntseptisoon vdi arendus- ja ehitustegevus, mis iildjoontes on
til,Cplaneeringuga sobiv, kuid vrajab kehtestatud tildplaneeringu p6hilatrenduse muutrnist, on
veiima.lik ellu viia lAbi iildplaneeringu p6hilahendust muutva detailplaneeringu menetluse..
Kohaliku omavalitsuse kornalduse seaduse $ 6 l0ike 1, planeerimisseaduse $ 29 ja Valga
Linnavolik6,gu 25. mai 2007 mdiiruse nr 6 ,,Uldplaneeringu kehtestamine" alusel Valga
Linnavolikogu

otsustab:
1.

ga nr 6 kehtestatud Valga linna
enduses tehtud muudatustega
ia

2.

Valga Linnavalitsusel
Valga linna iildplaneeringu iilevaatamise tulemused
-esitada
Valga maavanemale hiltjemalt 18. aprilliks 2010.

3.

Yalga Linnavalitsusel informeerida avalikkust Valga linna iildplaneeringu
iilevaatamise
tulemustest ajalehes Varlgamaalane.

4.

Otsus j dustub teatavakstegemisest.

Arat<i4aa:

l. Valga Linnavalitsus
2.Yalga Linnavalitsuse linnavara- ja registriteaffret (2 eks)
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