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KORRALDUS
Jdel?ihtme

20. apill2016 nr 279

Raieloa viiljastamine

Jdeliihtme Vallavalitsusse laekus 08.04.2016 Iru kiilavanema Art Kuumi (edaspidi taotleja)
taotlus, mille kohaselt soovib taotleja raiuda puid ja v6sa Iru kiilaplatsil, Amma tee iOt
ftatastritunnusega 24504:002:0578). Raiuda tuleb kuni 20 puud ja suures osas v6sa ktilaplatsi
hooldamise eesm2irgil. Kinnistu kuulub Jdeliihtne vallale kui avalik-oiguslikule jwiidiiisele
isikule.

Amma tee 20b kinnistu kuulub kaitsealuse Pirita jdeoru maastikukaitseala Nehatu
piiranguvd<indisse, mis on iihtlasi ka Pirita loodusala. Nehatu piiranguvd<indi eesmiirgiks on
lamminiidu koosluste siiilitamine

ja

taastamine. Planeeritzvad, tegevused. iajavad

Keskkonnaameti kui kaitseala valitseja koosk6lastust.

Eelnimetatuid

toid

planeeriti esmakordselt 2014 aastal. Tegevused

kooskolastati
Keskkonnaameti Harju-Jiirva-Rapla regiooniga 25.06.2014 kirjaga nr HJR 7-2/l4ll407g-2.
Nimetatud tegevusi erinevatel p6hjustel 2014 aastal aga ei teostatud. Niitid soovib ktilavanem
uuesti hooldada Iru kiilaplatsi, raiudes vdsa ja puid. Vastavalt eeltoodule v6ttis vallavalitsuse
keskkonnandunik kirjalikult iihendust Keskkonnaameti Harju-Jiirva-Rapla regiooniga uurimaks,
kas nimetatud kooskdlastus veel kehtib. Keskkonnaameti Harju-Jeirva-Rapla regiooni
looduskaitse juhtivspetsialist vastas e- kirjaga 15.04.2016, milles selgitas, et nende antud
koosk6lastus antud tegevuseks nimetatud kinnistul kehtib.
Vastavalt Jdeliihtme Vallavolikoga29.ll.2006 m?i?iruse nr 38 "Raieloa vtiljaandmise tingimused
ja kord" $ 4 lg 3 punktis 4 siitestatule, kui soovitakse raiuda korraga rohkem kui l0
ftr--"1

puud, suunab vastav ametnik raieloa taotluse vallavalitsusele otsustamiseks, valmistades ette
vastava eeln6u.

Jdellihtme Vallavolikoga29.ll.2006 mii2iruse nr 38 "Raieloa vtiljaandmise tingimused ja kord"
$
4 siitestab muuhulgas, et raieloa taotlemise, liibivaatamise ja viiljaandmise korral otsustab vastav
ametnik raieloa andmise v6i mitteandmise 10 ftiimne) tddpiieva jooksul alates selle taotlemisest
ning lisaks miirgistab vajadusel puud looduses. Lisaks stitestab eelnimetatud miiiiruse 9, et
$
lindude pesitsemise ajal v6ib keelata puu raiumist kohtades, kus vastav ametnik
pesitsevaid linde. Lindude pesitsemise ajal rakendatavat raiekeeldu ni
raierahuks. Raierahu perioodil ei toimu pesitsevaid linde ja poegi
metsanduslikke tegevusi ning vEilditakse metsat<iid kevadiselt pehmel n
enamasti aprilli kolmandal ntidalal ja kestab tavapiiraselt kuni juuni kesk

Lfitudes iilaltoodust ning v6ttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lg 3 p l,
$
looduskaitseseadus $ 45, Jdeliihtme Vallavolikogu 29.11.2006 miiiiruse nr 3g
"Raieloa
v?iljaandmise tingimused ja kord" $ 4, annab Jdel?ihtme vallavalitsus

korralduse:

l.

Vdljastada Art Kuumile raieluba Amma tee 20b kinnistul (vastavalt katastuitunnusega
24504:002:0578) kuni 50 puu raieks.

2. Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Jdeliihtme Vallavalitsusele (postijaam tee 7,
J6el2ihtme ktila, J6eliihtme vald, Harjumaa) vaide haldusmenetluse seaduses siitestatud konas
30

a

piieva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise p?ievast vdi piievast, millal oleks pidanud
korraldusest teada szulma v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (piirnu mnt 7, Tallinn)
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras
p?ieva jooksul, korralduse
teatavakstegemisest arvates.
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3. Korraldus jdustub teatavakstegemisest.

agLeho Kure
vallasekretiir

