Rägavere valla kohalikel teedel
liikluspiirangute kehtestamise kord
Liikluspiirangute kehtestamise kord on koostatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lg 1 p 3 alusel, võttes arvesse liiklusseaduse § 12 regulatsiooni, ja kinnitatud Rägavere
Vallavalitsuse määrusega nr. 2; 31.03.2015.

§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesoleva korraga sätestatakse Rägavere valla kohalikel teedel (edaspidi valla teed)
liikluspiirangute kehtestamine.
(2) Rägavere Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus ajutiselt või alaliselt piirata
sõidukite liiklemist valla teedel lähtuvalt sõidukite teljekoormusest või registrimassist või
keelata kogu liiklus teatud teelõikudel liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks,
tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju
vähendamiseks.

§ 2. Liikluse ajutine piiramine või sulgemine valla teedel
(1) Valla teedel võidakse ajutiselt liiklust piirata või teatud tee liiklemiseks sulgeda kevadise
teedelagunemise, avariide, loodusõnnetuste, paduvihmast või tulvaveest tingitud tee
kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral, teetööde või Vallavalitsuses
kooskõlastatud ürituse ajaks.
(2) Otsuse valla teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb Vallavalitsus. Eratee omanik
kooskõlastab avalikus kasutamises oleva eratee kasutamise piiramise või sulgemise
Vallavalitsusega.
(3) Koormuspiiranguga tähistatud valla teedel võib Vallavalitsus anda eriloa, sõlmides
taotlejaga „Valla tee kasutamise lepingu" (Lisa 2. Leping) koormuspiirangut ületava
sõidukiga liiklemiseks.
(4) Lepinguga sätestatakse valla tee piiranguga alal tee kasutamise eritingimused ning
tagatakse vastutus võimalike tee heakorra kahjustuste likvideerimisel.
(5) Liiklusmärgi «Sissesõidu keeld» lisa teatetahvliga «välja arvatud Rägavere Vallavalitsuse
loal» keelupiirkonnas liiklemiseks võib vallavalitsus anda tähtajalise loa (Lisa 3. Luba)
piirangualas liiklemiseks.
(6) Liiklemiseks käesoleva §-i lõigetes 4 ja 5 nimetatud piirangualadel tuleb Vallavalitsusele
esitada taotlus digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile ragavere@estpak.ee või
paberkandjal allkirjastatult Vallavalitsuse kantseleisse (Lisa 1. Taotlus).
(6) Luba liikluspiiranguga valla teede teelõikudel väljastatakse tasuta.
(7) Liiklemise lubade taotluste menetlemisega ja lubade väljastamisega piiranguga
teelõikudele tegeleb Vallavalitsus, lepingud sõlmib vallavanem.

(8) Keelupiirkonnas liiklemise loa kehtivusaeg on kuni üks aasta.
(9) Ilma luba taotlemata on käesoleva §-i lõikes 4 ja 5 nimetatud piirangualades liigelda
lubatud ühissõidukitel, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel, kauba- ja prügiveo autodel.
(10) Valla teel tekkinud otsese ohu korral võib liikluse sulgeda või seda piirata erandina ka
politsei.
(12) Vallavalitsus võib väljastatud loa või allkirjastatud Lepingu kehtetuks tunnistada seoses
keelupiirkonnas liiklemise põhjuste äralangemisel, samuti keelupiirkonda sissesõidu
tingimuste muutumisega.
(13) Piirangute kehtestamisest ning piirangute lõpetamisest teatatakse valla veebilehel
https://ragavere.kovtp.ee.

Lisa 1
Rägavere Vallavalitsusele
…………………………………………….
taotleja andmed

.....................................................................
registrikood, aadress

......................................................................
esindaja nimi, telefon, e-post

TAOTLUS

Palun väljastada luba ( märkida vajalik ristiga kastikeses )
 üle 4 t. registrimassiga veoauto sõiduks Rägavere valla teedel alljärgnevatele
veokitele:
veoki (haagise) mark registreerimismärk registrimass
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 liiklusmärgi «sissesõidu keeld» lisa teatetahvliga «välja arvatud Rägavere
Vallavalitsuse loal» keelupiirkonnas
veoki (haagise) mark registreerimismärk
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Luba on vajalik: ..............................................................
(kuupäev, ajavahemik)
 kauba ( sh metsaveoks )ja laadimistöödeks - □
 objektide teenindamiseks

-□

 spets. auto tööülesannete täitmiseks

-□

marsruudil(valla teel)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Taotleja allkiri:....................................

Kuupäev:.................................

Lisa 2

VALLA TEE KASUTAMISE LEPING
Ulvis,___________________20___. A.
RÄGAVERE VALLAVALITSUS, kelle esindajana tegutseb Rägavere Vallavolikogu
___. _________ 2015 a .otsuse nr ___ alusel vallavanem _______________________ ühelt poolt
( edaspidi nimetatud Tee omanik ) ja _______________________________________________,
kelle esindaja tegutseb _______________________________________________teiselt poolt (
edaspidi nimetatud Tee kasutaja ) sõlmisid käesoleva valla tee kasutamise lepingu ( edaspidi
nimetatud Leping ) alljärgnevas:
1.LEPINGU OBJEKT.
1.1. Käesoleva lepinguga annab Tee omanik loa Tee kasutaja poolt volitatud veokitel
_____________________________________________________________________
(mark, registrinumber )
kasutada Rägavere Valla bilansis olevat __________________külas asuvat
_____________________________________(edaspidi nimetatud Teed )
(tee nimetus, teeregistri number )
_______________________
(materjali/kauba nimetus ) veoks 4 t massipiirangu tsoonis.
1.2.Tee omanik ja Tee kasutaja fikseerivad valla tee kasutuse eelse Tee
seisukorra ( vormistatakse kirjalik selgitus või fotografeeritakse olukord).
1.3.Eeltatav kogus_______________ materjalil/kaubal
1.4.Veo teostamise ajavahemik_________________________________________
2.TEE KASUTAJA KOHUSTUSED
2.1.Tee kasutaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et Teed võimalikult vähe kahjustada.
2.2.Kui ilmastik muudab Tee kasutamise võimatuks peab Tee kasutaja Tee omaniku nõudmisel
koheselt veo katkestama.
2.3.Tee kasutaja peab tagama, et pärast veo teostamist on Tee seisukord hea ning et on taastatud
kasutuseelne olukord ( puuduvad roopad, augud, läbivajumised, ära on koristatud veost tekkinud
praht jne.).
2.4.Tee kasutaja kohustub vastava vajaduse tekkimisel hiljemalt ühe kuu jooksul peale veoste
lõppemist taastama Tee esialgse seisukorra või kompenseerima rahaliselt tee taastusremondi
kulud.
2.5.Veo lõpetamisel on Tee kasutajal kohustus teavitada sellest Tee omanikku, kes saab Tee
seisukorra üle vaadata.
3. LEPINGU KEHTIVUS
3.1. Leping jõustub allakirjutamisest.
3.2. Leping kehtib kuni Tee kasutaja on oma kohustused täielikult täitnud.
4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
4.1.Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva lepingu täitmisel, lahendatakse Tee
omaniku ja Tee kasutaja kokkuleppel.
4.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Lääne-Viru maakohtus.
5. LEPINGU LÕPPSÄTTED.

5.1. Leping on alla kirjutatud kahes identses eksemplaris.
5.2.Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks ainult juhul kui need on vormistatud
kirjalikult ja alla kirjutatud Tee omaniku ja Tee kasutaja poolt.
6. POOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD:

RÄGAVERE VALLAVALITUS
Registrikood
Pargi, Ulvi küla
Rägavere vald 46701 Lääne-Virumaa
Tel 329 54 12
e-post: ragavere@estpak.ee
_________________________________
Allkiri
Vallavanem
+ 372 57833232

_______________________________
Registrikood_____________________
Aadress _______________________________
_______________________________
Tel _____________________________
e-post________________________
_____________________________

_________________________________
Allkiri

Lisa 3

RÄGAVERE VALD

SISSESÕIDULUBA NR _____
Sõiduki registreerimismärk ....................................
Kehtiv kuni .............................................................
Marsruudil (valla teel).............................................
.................................................................................

