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Kiviõli Linnavolikogu  

11.09.2008 määrusele nr 50 

KIVIÕLI LINNAVALITSUSELE 

Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli 

Telefon: 3321342 

Faks: 3321340 

.............................................................. 
Taotleja nimi 

.............................................................. 
Elu- või asukoha aadress 

.............................................................. 
Isiku- või registrikood 

..………………… /………………….. 
Telefon / faks 

.............................................................. 
E-posti aadress 

RAIELOA TAOTLUS 

 

Palun väljastada raieluba aadressil …………………………………... asuvate puu(de) 

raiumiseks. 

Olen puu(de) kasvukoha kinnistu  

………………………………………………………………… 

     
/omanik, heakorratöid teostav isik või nende volitatud esindaja vm/ 

Maa omanik või tegelik kasutaja (kui ei ole taotluse esitaja) 

............................................................
 

.......................................................................................................................................................

..... 

nimi  elu- või asukoha aadress isiku- või registrikood telefon / faks e-posti aadress 

Raiutava(te) puu(de) kirjeldus ja raievajaduse põhjendus: 

Jrk Puuliik Arv Soovitav tegevus (raie, pügamine vms.) Põhjendus 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    



Soovin viibida puu(de) ülevaatuse juures  

Märgistan puud (värvi või lindiga)   

Hoovis on koer    

Raiutud puu(de) käitlemisviis ja käitlemiskoht: ................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 



Lisatud dokumendid: 

krundi plaan või skemaatiline joonis, millel on näidatud raiutav puu(d) – kohustuslik; 

korteriühistu üldkoosoleku protokoll, kui puu raiet taotletakse KÜ territooriumil; 

volitusi tõendav dokument või selle koopia, volituse olemasolu korral; 

Muinsuskaitseameti luba, kui raiet taotletakse muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või  

        kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis; 

kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiet taotletakse kaitstaval loodusobjektil, 

on 

       kaitstava looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis; 

väljavõte koostatava detailplaneeringu või kujundusprojekti asendiplaanist; 

ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule; 

kaeveluba, kui raieõigust taotletakse kaeviku alale jäävale puule; 

naaberkinnistute omanike nõusolekud (koos nimede ja kontaktandmetega), kui puu 

kasvab 

       kinnistu piiril. 

 

MÄRKUSED: 

………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………

……...............................................................................................................................................

........ 

 

Käesolevaga kinnitan, et kohustun täitma Kiviõli linna üksikpuude raiumise korras 

sätestatud nõudeid ja tingimusi ning vastutan raietööde teostamisel töökaitse ja -

ohutusnõuetest kinnipidamise eest. Kinnitan, et oman rahalisi, materiaalseid ja tehnilisi 

vahendeid raietööde tegemiseks ja raieala taastamiseks vastavalt Kiviõli linnas kehtivate 

õigusaktide nõuetele. Vastutan täies ulatuses kaevetööga kolmandatele isikutele tekitatud 

võimaliku kahju eest. 

 

Raieloa taotluse esitaja:     Raieloa taotluse võttis vastu: 
/täidab avalduse esitaja/      /täidab avalduse vastuvõtja/ 

...................................      ................................... 
Nimi        Nimi 

...................................      ................................... 
Allkiri        Allkiri 

...... . .................... 20.... a.    ...... . .................... 20.... a. 

  
Kuupäev         Kuupäev  

 

Raieloa taotlus nr. ...........
 

 

Pitsat: 
 


