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PLANEERINGUTE ÜLEVAATAMISE KAVA 
 
 
Ülevaatamise käigus selgitatakse planeeringukohase arengu senised 
tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused, uue planeeringu 
koostamise vajadus või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajadus, 
üldplaneeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, 
sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning võimalike oluliste 
negatiivsete mõjude vähendamise tingimused ning muud üldplaneeringu 
elluviimisega seotud küsimused. 
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1. Arengustrateegia Kohtla-Järve linna arengukava 
aastateks 2007-2016 üldplaneeringule ning 
teema planeeringutele vastavuse analüüs ja 
vajaduse korral ettepanekute tegemine 
üldplaneeringu muutmiseks, teemaplaneeringute 
koostamiseks ja/või detailplaneeringute 
kehtetuks tunnistamiseks 

Arenguteenistus  

2. Valdkondlike arengukavade ning  
arengusuundade ülevaatamine ja vajaduse 
korral ettepanekute tegemine üldplaneeringu 
muutmiseks, teemaplaneeringute koostamiseks 
ja/või detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamiseks 

• Kohtla-Järve Tööstusala rakenduskava 
• Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arengukava 
• Jäätmekava 
• Sotsiaalhoolekande valdkond 

Arenguteenistus 
 
 

 
 
 
 
 
 

Majandus-
teenistus 
      -„- 
Sotsiaal- 
teenistus 

3.  Üldplaneeringuga määratud Kohtla-Järve linna 
ruumilise arengu põhimõtete ülevaatamine 

Arenguteenistus  

4. Üldplaneeringuga määratud maa üldiste 
kasutamis- ja ehitamistingimuste ülevaatamine 
ja vajaduse korral ettepanekute tegemine 
üldplaneeringu muutmiseks, teemaplaneeringute 
koostamiseks ja/või detailplaneeringute 
kehtetuks tunnistamiseks 

Arenguteenistus Majandus- 
teenistus 

5. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtusega Arenguteenistus  
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hoonestusalad ja kaitse eesmärgid  ja vajaduse 
korral ettepanekute tegemine üldplaneeringu 
muutmiseks, teemaplaneeringute koostamiseks 
ja/või detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamiseks 

6. Üldplaneeringuga määratud puhke- ja 
virgestusalade tagavate tingimuste 
ülevaatamine ja vajaduse korral ettepanekute 
tegemine üldplaneeringu muutmiseks, 
teemaplaneeringute koostamiseks ja/või 
detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks 

Arenguteenistus Sotsiaal-
teenistus 

7. Üldplaneeringuga määratud teede ja tänavate 
asukoha ning liikluskorralduse üldiste 
põhimõtete ülevaatamine ja vajaduse korral 
ettepanekute tegemine üldplaneeringu 
muutmiseks, teemaplaneeringute koostamiseks 
ja/või detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamiseks 

Majandusteenistus 
 

Abilinnapea 

8. Kehtivate detailplaneeringute vastavuse 
kontrollimine üldplaneeringule  ja vajaduse 
korral ettepanekute tegemine üldplaneeringu 
muutmiseks, teemaplaneeringute koostamiseks 
ja/või detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamiseks 

Arenguteenistus  

9. Üldplaneeringuga määratud põhiliste 
tehnovõrkude trasside asukoha ülevaatamine ja 
vajaduse korral ettepanekute tegemine 
üldplaneeringu muutmiseks, teemaplaneeringute 
koostamiseks ja/või detailplaneeringute 
kehtetuks tunnistamiseks 
 

Majandusteenistus 
 

 

10. Üldplaneeringuga määratud riigikaitse 
otstarbega maa-alade ulatuse ja piiride 
ülevaatamine ja vajaduse korral ettepanekute 
tegemine üldplaneeringu muutmiseks, 
teemaplaneeringute koostamiseks ja/või 
detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks 

 

Majandusteenistus 
 

 

 


