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Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja 
Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste 
lähiala detailplaneerigu koostamise lõpetamine ning 
Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsuse nr 79 kehtetuks 
tunnistamine 
 
 
Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsusega nr 79 algatati Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7 (kü 
tunnus 79401:005:0267), Õpetaja tn 8 (kü tunnus 79401:005:0268) ja Sootaga külas asuvate Saava 
(kü tunnus 79401:005:0357 ja kü tunnus 79401:005:0355), Palalinna (kü tunnus 79401:005:0276) 
maaüksuste ja lähiala detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. Planeeringust huvitatud isik 
oli maaüksuste omanik Tartu vald. Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli kaaluda 
planeeringualale uue spordilinnaku moodustamist. Planeeringuala pindala oli u 28 ha.  
 
Osaliselt olid planeeringu algatamise eesmärgid vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. 
Üldplaneeringu kohaselt on Saava maaüksused kantud kaardile valge alana, mis tähendab, et 
maakasutuse juhtfunktsioon säilib põhiliselt maatulundusmaana. Sotsiaalmaade planeerimist 
antud asukohta põhjendati eelkõige sellega, et maaüksused kuuluvad Tartu vallale ning 
sihtotstarvete muutmine võimaldab Lähte Ühisgümnaasiumi ja Tartu Valla Spordikooli kompleksi 
laiendada.  
 
2015. aastal langetatud otsus planeering algatada ca 28 ha ulatuses spordikompleksi laiendamise 
eesmärgil oli laiaulatuslik plaan. Vastavalt kehtivale planeerimisseadusele on detailplaneering 
lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Eeldatakse, et planeeringu menetlused viiakse lõpuni kolme 
aasta ja realiseeritakse viie aasta jooksul. Käesolevaks hetkeks ei ole 2015.a algatatud 
detailplaneeringut asutud koostama. Arvestades detailplaneeringu algatamise eesmärke ja 
lähteülesannet ning valla lähiaastate finantsvõimekust, ei ole nii mastaapne arendusplaan 
lähiaastatel tõenäoliselt realiseeritav. Tartu Vallavalitsus algatas osaliselt samale alale 19.09.2019 
korraldusega nr 786 Lähte alevikus asuva Õpetaja tn 7 ja lähiala detailplaneeringu (planeeringuala 
ulatus ca 1,8 ha) eesmärgiga rajada esimeses etapis jääväljak ja tulevikus jäähall. Antud 
planeeringu realiseerimist on võimalik alustada lähiaastatel.   
 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, planeerimisseaduse § 129, Tartu 
Vallavolikogu 
 
otsustab: 
 

1. Lõpetada Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava 
ja Palalinna maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks 



2 
 

Tartu Vallavolikogu 21.10.2015 otsus nr 79 „Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja 
tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu 
algatamine ning lähteülesande kinnitamine“. 
 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 

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