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Eriala õigusaktid I
Professional legal documents I

1 EAP – 26 tundi/ 6 nädalat
(kontakttunde 12 ak t, iseseisev töö 14 ak t)
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Toomas Paaver, magister
Prof. Jüri Soolep, doktor
- Anda üldine ülevaade Eesti õigusaktidest, mis erineval viisil mõjutavad
ruumilist arengut ja ehitatavat keskkonda (õppeainet võib kirjeldada ka
tingliku nimetusega „ruum õigusruumis”).
- Anda muu hulgas ka ülevaade õigusaktides esinevatest mitmetimõistmistest ja
vastuoludest, avardades selle kaudu üliõpilase silmaringi.
- Luua eeldatavalt tulevastele kohalikus omavalitsuses loomingulist tööd
tegevatele linnaarhitektidele keerukates vaidlustes ja vastakates huvides
orienteerumiseks vajalik arusaamine erinevate isikute üldistest õigustest.
- Luua ettekujutus kehtiva õiguse ja tuleviku õigusloome võimalikust mõjust
ruumilisele arengule.
Aine edukalt omandanud üliõpilane:
- orienteerub õigusaktide üldises struktuuris, oskab leida erinevatest
õigusaktidest ruumilist arengut mõjutavad osad ning oskab hinnata nende
mõju.
- mõistab avaliku ja eraõiguse olemust, saab aru haldusmenetluse
põhimõtetest.
- orienteerub erinevate isikute õigustes, oskab aimata erinevate isikute huve ja
tunnetab erinevaid avalikke huve.
- orienteerub riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste üldises struktuuris ja tajub
arhitekti võimalikku rolli nendes struktuurides.
Loengud, iseseisev töö ja arutelud
1: Üliõpilane valib mõne(d) kehtiva(d) õigusaktid(d), (seadused või KOV
ehitusmäärused) ning pakub välja võimaluse selle(nende) edasiarendamiseks nii, et
see mõjutaks positiivses suunas linnaruumi arengut üldistes (avalikes) huvides.
2: Üliõpilane valib mõne reaalse probleemse olukorra mõne kohaliku omavalitsuse
planeerimisalases töös, analüüsib seda lähtudes erinevatest üldistest ja
erahuvidest ning kirjeldab, mida ta linna- või vallaarhitekti rollis olles selles
olukorras teeks, et erinevad huvid ja kujuneva linnaruumi kvaliteet oleks paremini
kaitstud ja tasakaalustatud.
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Iseseisva töö tulemust kaitstakse vestluse käigus, mis on ühtlasi ka arvestuse
saamise aluseks.
Arvestus
Loengusarja lõpus
Arvestuse aluseks on:
Iseseisva töö kaitsmisel kujunev õppejõu veendumus, et üliõpilane on piisavalt
süvenenud teema mõnesse osasse ning on piisavalt mõistnud õppeaine sisu.
KOHUSTUSLIKUD:
SOOVITUSLIKUD:
õppejõu poolt jooksvalt osundatud materjalid (artiklid, dokumendid, seadused,
kohtulahendid vms.)
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