
Rakvere vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra töörühma koosoleku 

M E M O 

Aeg:   04.10.2022, kell 15 – 16.25 

Koht:  Lai tn 20, Rakvere 

Osalejad:  Mirjam Abel, Kert Karus, Kadri Lepik, Angeelika Pärna - kohapeal 

Oliver Alver, Carolin Pihlap, Keidi Saks, Madis Tuuder  - Zoomi kaudu 

Päevakord: 

1. Ülevaade kaitsekorra koostamise protsessist 

2. Kaitsekorra koostamise lähteülesande tutvustamine 

3. Ülevaade töörühma ülesannetest ja töökorraldusest 

4. Info 06.10.2022 toimuva kaasamiskoosoleku kohta, sh maailmakohviku küsimuste arutelu 

5. Muud küsimused 

 

 

1. Ülevaade kaitsekorra koostamise protsessist 

Mirjam Abel andis ülevaate kaitsekorra koostamise protsessist. Carolin Pihlap ja Mirjam Abel vastasid 

täpsustavatele küsimustele krundistruktuuri analüüsi, vaatesektorite ning kaitsekategooriate 

määramise põhimõtete kohta.  

Kert Karus tegi ettepaneku tutvustada kaitsekorra eelnõu enne avalikustamist Rakvere linnavolikogule. 

 

2. Kaitsekorra koostamise lähteülesande tutvustamine  

Kadri Lepik tutvustas lähteülesande ülesehitust.  

Otsustati saata lähteülesanne töörühma liikmetele kirjalikult tutvumiseks ja paranduste ning 

täienduste tegemiseks. 

 

3. Töörühma ülesannetest ja töökorraldusest 

Kadri Lepik tegi kokkuvõtte töörühma eesmärkidest ja tutvustas üldist väga tihedat ajakava. Sellest 

tulenevalt on ettepanek teha järgmised töörühma koosolekud oktoobri, novembri ja detsembri 

lõpupoole ning püüda võimalikult palju tööd ära teha e-kirjade teel jagatava info põhjal. Arutati edasise 

töökorralduse (kas kohapeal või veebis jms). 

Otsustati korraldada järgmine kohtumine 28. oktoobril algusega kell 12 Rakveres, et tutvuda 

muinsuskaitseala piiride, Rakvere üldplaneeringus vaatekoridoride ja hiljemalt 21. oktoobriks  

saadetud hoonete tabeli põhjal potentsiaalselt A-kategooriasse määratavate hoonetega või selle osaga 

neist, mis tabeliga tutvumisel tekitavad rohkem küsimusi ja  vaidlusi. 

 

 



4. Info 06.10.2022 toimuva kaasamiskoosoleku kohta, sh maailmakohviku küsimuste arutelu 

Kogukonna kaasamiseks kaitsekorra koostamisse toimub avalik koosolek 6. oktoobril kell 17 Rakvere 

kultuurikeskuses. 

Arutelu küsimuste tutvustamine ebaõnnestus tehnilistel põhjustel. Otsustati, et materjal saadetakse 

kirjalikult tutvumiseks ja soovi korral täiendamiseks. 

Töörühma liikmetest saavad erinevate teiste kohustuste tõttu osaleda ainult muinsuskaitseameti 

esindajad. 

 

Memo koostas Kadri Lepik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisad: 

1. Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra lähteülesande mustand (e-kirja manuses) 

 

2. Kaitsekategooriate määramise alused:  

 

Määrus: Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning 

muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001 

 

Määruse muudatus:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-

bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY 

 

Tabel. Muinsuskaitsealal olemasolevate hoonete menetlused ja muinsuskaitseameti 

loakohustus lähtuvalt tööde iseloomust ja hoone kaitsekategooriast (e-kirja manuses) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY

