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Pöördumine seoses Randvere tee 9 ruumide üürilepingu sõlmimisega 
 
 
Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid kliendiks on OÜ Viimsi Market.  
 
OÜ Viimsi Market kui Haabneeme alevikus Randvere tee 9 asuva ärikeskuse omaniku 
(edaspidi: Omanik) ja Viimsi valla vahel algasid 2018.a jaanuaris läbirääkimised keskuses 
asuvate äriruumide (ligikaudse suurusega 2780 m2) üürileandmiseks vallale Viimsi 
Raamatukogu tarbeks.  
 
Juba 26.01.2018.a käisid valla esindajad keskuse ruumidega tutvumas ja kinnitasid nende 
põhimõttelist sobivust Viimsi Raamatukogu jaoks. 14.02.2018.a tegi Omanik vallale pakkumuse 
ruumide üürileandmiseks koos omapoolsete ettepanekutega üürilepingu põhitingimuste (üür, 
lepingu tähtaeg) osas. 16.03.2018.a kirjaga teatas vald (abivallavanem Annika Vaikla), et on 
huvitatud Omaniku poolt pakutud ruumidest keskuse I ja II korrusel ning soovib alustada 
läbirääkimisi lepingu tingimuste osas.  
 
Samal päeval, so 16.03.2018.a edastas Omanik vallale üürilepingu esialgse projekti, misjärel 
pidasid pooled mitme kuu vältel läbirääkimisi lepingu tingimuste üle. Seejuures tegutsesid 
pooled teadmisega, et ruumide viimiseks Viimsi Raamatukogu vajadustele vastavasse 
seisundisse tuleb Omanikul teha ümberehitustöid (mille eeldatav maksumus oli Omaniku poolt 
tellitud ehitusliku analüüsi järgi ca 320 000 eurot) ning esialgne eesmärk oli jõuda üürilepingu 
sõlmimiseni hiljemalt 2018.a mais tingimusega, et ruumid antakse vallale üle ja vald alustab 
Omanikule üüri tasumist hiljemalt 01.septembril 2018.a. 2018.a mais teatas vald, et korraldab 
ruumide ümberehitustööd ise, mis eeldab valla poolt sellekohase hanke läbiviimist. 
29.05.2018.a edastas vald Omanikule ka omapoolsete muudatustega üürilepingu projekti, 
millest tulenevalt eeldas Omanik, et pooltel ei ole  
muid kokkuleppimata tingimusi peale ümberehitustööde teostamisega seotud tingimuste.  
 
31.05.2018.a teatas vald (abivallavanem Annika Vaikla) Omaniku jaoks üllatuslikult, et peab 
üürilepingu sõlmimiseks vajalikuks Viimsi Vallavolikogu otsust ning et vastav küsimus võetakse 
19.06.2018.a toimuva vallavolikogu päevakorda. Selle ajani oli Omanik pidanud vallaga 
läbirääkimisi teadmises, et valla poolt otsustab üürilepingu sõlmimise vallavalitsus, kellel on 
olemas vajalik pädevus ja tahe jõuda Omanikuga peetavate läbirääkimiste tulemusena 
üürilepingu sõlmimiseni. Ka Viimsi valla põhimäärusest ei tulenenud, et üürilepingu sõlmimise 
otsustamine on volikogu ainupädevuses. 
 
05.06.2018.a saatis vald Omanikule ajakava, mille järgi pidi üürilepingu allkirjastamine ja 
projekteerimishanke väljakuulutamine toimuma pärast üürilepingu sõlmimise otsustamist 
vallavolikogu poolt 2018.a juunis, misjärel pidi toimuma ruumide sisustuse hanke 
väljakuulutamine ning vastavate hankelepingute sõlmimine (2018.a august – september), 
projekteerimistööd (lõpp 2018.a detsembris), ehitushange (2019.a veebruar) ning ehitustööd 
(lõpp  2019.a aprill). Seega tulenevalt asjaolust, et vald seadis üürilepingu sõlmimise eelduseks 
vallavolikogu otsuse ning soovis korraldada ruumide ümberehitustööd ise pidi ruumide 
üleandmine ajakava kohaselt toimuma ca 8 kuud hiljem võrreldes esialgu kavandatuga.  
    
Vastuolus lubatuga ei võtnud vallavolikogu 19.06.2018.a istungil vastu otsust üürilepingu 
sõlmimise kohta, vaid otsustas Viimsi Raamatukogule ruumide leidmiseks korraldada avaliku 
konkursi ning teha selle tulemuste põhjal otsus 2018.a augustis toimuval volikogu istungil. 
Tulenevalt volikogu otsusest esitas vald 2018.a juulis Omanikule päringu, milles paluti esitada 
pakkumus Viimsi Raamatukogu jaoks sobivate ruumide üürileandmiseks. Omanik esitas vallale 



 

Lehekülg 2 / 2 

 

30.07.2018.a pakkumuse samade ruumide osas, mille üürileandmiseks on pooled pidanud 
läbirääkimisi alates 2018.a jaanuarist. Omanik ei ole käesoleva ajani saanud vallalt pakkumuse 
kohta nõustumust ega muud tagasisidet, samuti ei olnud Viimsi Raamatukogu jaoks ruumide 
üürimise küsimust 2018.a augustis toimunud volikogu istungi päevakorras. 
 
Ülaltoodud asjaoludel leiab Omanik, et vald ei ole läbirääkimiste pidamisel järginud seadusest 
tulenevaid kohustusi. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 14 lg 1 sätestab, et lepingueelseid 
läbirääkimisi pidavad isikud peavad mõistlikult arvestama üksteise huvide ja õigustega ning kui 
isikud esitavad üksteisele lepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus andmeid, peavad need 
olema tõesed. Sama paragrahvi 2.lõike järgi peab lepingueelseid läbirääkimisi pidav isik teisele 
poolele teatama kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on lepingu eesmärki arvestades 
äratuntav oluline huvi. VÕS § 14 lg 3 järgi ei või isik pahauskselt, eelkõige lepingu sõlmimise 
tahteta läbirääkimisi pidada, samuti neid pahauskselt katkestada. Riigikohtu praktika järgi on 
läbirääkimiste katkestamine pahauskne juhul, kui see toimub ilma mõjuva (kaaluka) põhjuseta 
pärast seda, kui teises pooles on tekitatud usaldus, et jõutakse lepingu sõlmimiseni (nt lahend 
nr 3-2-1-168-14 p 12). 
 
Praegusel juhul ei teavitanud vald Omanikku õigeaegselt asjaolust, et üürilepingu sõlmimine on 
võimalik üksnes volikogu sellekohase otsuse alusel, samuti sellest, et ruumide ümberehitustööd 
peab korraldama vald ise, millega kaasneb oluline ajakulu vastavate hangete läbiviimiseks. 
Nimetatud asjaolud on vaieldamatult põhjustanud läbirääkimiste olulise venimise võrreldes 
algselt kavandatuga, kuivõrd enam kui 7 kuud pärast läbirääkimiste algust (ja pärast algselt 
eesmärgiks seatud ruumide üleandmise tähtaja 01.09.2018.a möödumist) ei ole selge, kas ja 
millal vald Omanikuga üürilepingu sõlmimise otsustab. Läbirääkimiste venimine tähendab aga 
Omanikule saamata jäävat tulu igakuiselt ca 20 000 – 25 000 euro ulatuses. Samuti on Omanik 
seisukohal, et kui vald loobub praeguses olukorras Omanikuga üürilepingu sõlmimisest volikogu 
otsuse puudumise tõttu, on tegemist läbirääkimiste pahauskse katkestamisega VÕS § 14 lg 3 
mõttes, arvestades et kehtivate õigusaktide (sh Viimsi valla põhimääruse) järgi ei ole üürilepingu 
sõlmimiseks volikogu otsus nõutav.   
 
Lähtudes eeltoodust palume Teid hiljemalt 24. septembriks 2018 a. edastada Omanikule 
Viimsi valla lõplik seisukoht Randvere tee 9 ärikeskuses asuvate äriruumide üürilepingu 
sõlmimise küsimuses.  
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