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Täiendav täpsustav arupärimine
Vastavalt Rae valla põhimääruse §-dele18 ning § 37 on esitatud Kiire maaüksusele
(65303:002:0440) rajatud ebaseadusliku rajatise osas arupärimisi ja täiendavaid ning
täpsustavaid arupärimisi (20.03.2016, 03.04.2018., 19.04.2018 ja 22.04.2018, 18.09.2018,
04.10.2018, 18.12.2018, 22.01.2019, 21.05.2019). Vastustes on saadud erinevat infot, alates
lammutamise tähtaja tegemisest (millele arendaja/omanik ei reageerinud), sunni kasutamisest
(viimane kord kasutati siiski 2007 aprillis reaalset trahvimist, hiljem on vaid lubatud rakendada)
kuni ebaseadusliku ehitise seadustamiseni (pole selgitatud, mida seadustamine antud kaasuses
tähendab). Ühes viimastes vastuses saime teada, et seadustamise toimingute all mõistetakse
seadustamise toimingud hõlmavad mistahes toimingut, mille kasuks Kiire maaüksusel asuva
ehitise omanik otsustab ja mis võimaldab ehitise seadustamist. Samuti anti teada, et
vallavalitsus ei nõua dp algatamist.
Viimases vastuses anti teada, et Kiire maaüksusel asuva ehitise omanik ei ole seoses ehitise
seadustamise toimingutega Rae Vallavalitsuse poole pöördunud.
Kõike eelnevat teades ja arvestades, et juba 2016 aastal andis vallavalitsus ettekirjutuse, mille
sisuks oli ebaseaduslik ehitis seaduse mõistes viia vastavusse vallavalitsuse poolt väljastatud
õigusaktile ehk 2006 aastal väljastatud ehitusloale ja selle aluseks olevale projektile.
Ettekirjutuse täitmise aeg oli novembris 2017. Ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärjeks nõuti
ebaseadusliku ehituse lammutamist. Ehitis seisab tänaseni naeruvääristades vallavalitsust ja
tema ettekirjutist. Toimunud keskkonnakomisjoni koosolekul oli teema päevakorras ja
tagasiside arutelust oli, et komisjoni liikmed ei saa teema olulisusest absoluutselt aru ning
usaldavad ühte komisjoni liiget ja ühte vallavalitsuse liiget, kes hoogsalt püüavad teemalt
aktuaalsust võtta. Kõike seda arvestades soovime vastuseid:
1. Täpsustada vallavalitsuse poolt antud väga ebamäärast definitsiooni seadustamise
osas. Sealjuures ootame adekvaatset ja põhjendatud selgitusi kui seadustamise all
püütakse loetleda tegevusi, millised ei ole tegevuse kooskõlla viimine väljastatud
ehitusloaga.
2. Mida vallavalitsus kavatseb ette võtta ettekirjutuse mitte täitmise osas
(lammutamine nov. 2017)?
3. Kuidas tõlgendada ühe keskkonnakomisjoni liikme ja ka abivallavanem Põldmäe
püüdu õigustada ebaseaduslikku ehitist ja anda seeläbi väärat pilti komisjoni
liikmetele?
Kirjalik vastus saata vastavalt Rae valla põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile
raivo.uukkivi@eesti.ee
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