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Hartman: liikusime justiitsministriga
kokkuleppele lähedamale
Kultuuriminister Piret Hartman (SDE) kohtus täna justiitsminister
Lea Danilson-Järgiga. Vaidluses punamonumentide osas jõuti
kompromissile lähedamale.

Konflikt Hartmani ja Danilson-Järgi vahel lahvatas septembris,
kui Danilson-Järg saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muudab
punamonumentide teisaldamise avalikust kohast senisest
kiiremaks. Hartman leidis, et eelnõu oli liialt laialivalguv. «Üks
hoone või rajatis võib esindada ka mitut ehitusperioodi, nagu
Estonia teater Tallinnas, mis taastati pärast teist maailmasõda.
Taastamise ajast on Estonia saalis E. Kitse, E. Okase ja R.
Sagritsa laemaal (1947), mis võiks samuti olla eelnõus
kavandatu seadusena jõustudes selline objekt, mida
eemaldada,» selgitas kultuuriminister vastukirjas.

Kultuuriminister tegi ettepaneku välistada lisaks muuseumi
valduses olevale varale ka kultuurimälestiseks tunnistatud ja
muinsuskaitsealal asuvad objektid. Muidu võib tekkida vastuolu
muinsuskaitseseadusega, sest vald ja linn ei saa mälestisi
eemaldada ilma muinsuskaitseameti loata.

Kompromissile lähedamal

Tänase kohtumise eesmärk oli leida punamonumentide ja
mälestusmärkide puudutava ehitusseadustiku eelnõu osas
kompromiss.

«Valitsuse seisukoht on, et vaenu õhutavad punamonumendid
tuleb avalikust ruumist eemaldada, see on ka minu arvamus,»
rääkis Hartman Postimehele. 

«Mul on hea meel, et oleme liikumas lähemale sellele
kokkuleppele, et muinsuskaitse all olevate objektide ilme
muutmise üle jääks esmane hinnang muinsuskaitse ameti
ekspertidele,» lausus Hartman ning tõi välja, et justiitsministri
põhiline murekoht oli, et muinsuskaitse all olevate objektide
staatust, mis õhutavad vaenu, peaks olema võimalik muuta.

«Leppisime kokku, et esimese hinnangu muinsuskaitse all
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olevate objektide osas annab muinsuskaitseamet ning vaidluste
tekkimisel otsustab kultuuriobjektide saatuse üle
valitsuskomisjon,» lausus Hartman.

Mida justiitsministeeriumi eelnõu ette näeb?

Kui seni tuli keelatud sümboolikat kandvate monumentide
teisaldamisel tegutseda üldiste korrakaitse- ja karistusnormide
alusel, siis nüüd kinnitatakse selline nõue ka ehitusvaldkonna
reeglites.

Eelnõuga täpsustatakse ehitusseadustikku ja täpsustatakse, et
ehitis, sealhulgas eelkõige avalikkusele suunatud monument,
skulptuur, ausammas jms rajatis, ei tohi olla vaenu õhutav ega
avalikult eksponeerida sümbolit, mis õigustab
okupatsioonirežiimi või seostub agressiooniakti, genotsiidi,
inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega.
Samuti nähakse seaduses ette riigile volitused selliste erirajatiste
eemaldamiseks.

Seadusega sätestatakse kolmekuune üleminekuaeg, mille
jooksul peavad kõik nimetatud erirajatised olema
ehitusseadustikku lisatavate nõuetega kooskõlla viidud. Riiklikku
järelvalvet ehitusseadustiku nõuete järgimise üle teostavad
kohalikud omavalitsused. Kui avalikkusele suunatud erirajatis ei
vasta seadusele, on kohaliku omavalitsuse ülesandeks
korraldada ehitise teisaldamine või muul viisil nõudega kooskõlla
viimine.

Erirajatiste üle haldusjärelevalve teostajaks määratakse eelnõu
kohaselt justiitsministeerium. Vaidluste lahendamiseks
moodustatakse valitsuskomisjon, kes saab anda hinnangu
rajatise nõuetele vastavuse kohta.

 


