Planeeringute
ga
planeerimisse seonduvat reguleerib eelk
õige
adus.
Üldplaneerin
g on kohaliku
arengu kõige
suunaja – osa
olulisem
lege kindlast
i selle koosta
mises!
Rohkem info
t ja soovitusi
planeerimisp
osalemise ko
rotsessides
hta: www.eko
.org.ee/osalu
saabits/

VÄIKE TEEJUHT

tsida
ige lihtsam o
õ
k
n
o
si
u
d
a
v
Vajalikke se
ta kättesaada
su
ta
n
o
is
m
,
Riigi Teatajast ww.riigiteataja.ee või
il w
veebiaadress
udes.
l raamatukog
paberkandja
e kontakte on
Ametiasutust
esti.ee.
aalist www.e
rt
o
p
a
id
le
a
he

Trükis on koostatud Eesti Rohelise Liikumise projekti “Planeeringute alase koostöö arendamine Otepää piirkonnas”
raames. Projekti rahastavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Voldikus on kasutatud väljavõtet Värska valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Setomaa kultuuripärand” joonisest.
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