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Jõelähtme  valla  üldplaneeringu 
lähteseisukohtade ja KSH avalikustamine

 
 
Täname Teid 21.10.2014.a kirjaga nr 7
isikut Jõelähtme valla üldplaneeringu lähteseiukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) programmi
10.11.2014 kuni 23.11.2013.
 
Oleme Teile 13.10.14 kirjaga nr 15
teedevõrgu ja selle arengu võimaluste osas üldplaneeringu lähteseisukohtade kujund
millega palume koostamisel arvestada. Oma kirjas märkisime, et (p. 4) koostööd tuleb teha 
üldplaneeringu eskiislahenduse
Tallinn-Narva Kostivere liiklussõlme ja 
meid informeerida eskiislahenduse esilagse variandi valmimisest.
 
Samuti juhime tähelepanu, et üldplaneeringu koosseisus vajab käsitlemist ja lahendamist 
mitmete teede kuuluvusega (omandiga) seonduvad küsimused
aruteluks Jõelähtme valla ja Maanteeameti vahel.
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(allkirjastatud digitaalselt)
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planeeringute osakonna juhataja
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Teie  21.10.2014 nr 7
 
Meie 20.11.14 nr 19

üldplaneeringu 
lähteseisukohtade ja KSH avalikustamine 

Täname Teid 21.10.2014.a kirjaga nr 7-2/3324 teavitamast Maanteeametit kui puudutatud 
isikut Jõelähtme valla üldplaneeringu lähteseiukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest 
10.11.2014 kuni 23.11.2013. 

Oleme Teile 13.10.14 kirjaga nr 15-4/14-00241/493 edastanud Maanteeameti seisukoha riigi 
teedevõrgu ja selle arengu võimaluste osas üldplaneeringu lähteseisukohtade kujund
millega palume koostamisel arvestada. Oma kirjas märkisime, et (p. 4) koostööd tuleb teha 
üldplaneeringu eskiislahenduse (teostatavusuuring) koostamise etapis

Narva Kostivere liiklussõlme ja kogujateede asukoha määramise
meid informeerida eskiislahenduse esilagse variandi valmimisest. 

Samuti juhime tähelepanu, et üldplaneeringu koosseisus vajab käsitlemist ja lahendamist 
kuuluvusega (omandiga) seonduvad küsimused, mis on olnud varasemalt 

aruteluks Jõelähtme valla ja Maanteeameti vahel. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

planeeringute osakonna juhataja 

Teie  21.10.2014 nr 7-2/3324 

Meie 20.11.14 nr 19-2/14-00098/109 

2/3324 teavitamast Maanteeametit kui puudutatud 
isikut Jõelähtme valla üldplaneeringu lähteseiukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 

avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest 

00241/493 edastanud Maanteeameti seisukoha riigi 
teedevõrgu ja selle arengu võimaluste osas üldplaneeringu lähteseisukohtade kujundamisel, 
millega palume koostamisel arvestada. Oma kirjas märkisime, et (p. 4) koostööd tuleb teha 

(teostatavusuuring) koostamise etapis riigi põhimaantee 1 
kogujateede asukoha määramiseks, mistõttu palume 

Samuti juhime tähelepanu, et üldplaneeringu koosseisus vajab käsitlemist ja lahendamist 
, mis on olnud varasemalt 


