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RAKVERE VALLA TEEDE 
KASUTAMISE JA KAITSE EESKIRI

 
I PÕHIMÕISTED 

  
§ 1 Käesolev eeskiri sätestab Rakvere valla  kohalike teede (valla teeregistris olevad vallateed

ja tänavad ning avalikus kasutuses olevad  erateed ; edaspidi nimetatud : teed)  kasutamise ja
kaitse korraldamise alused ja põhinõuded.  
  § 2 Kohalikud maanteed ja tänavad on valla omandis olevad kohaliku liikluse korraldamiseks
rajatud teed, mille võtab kohalike teede registrisse ja arvab sellest välja vallavolikogu.  

§ 3 Teede registrit peab vallavalitsus.  
  § 4 Vallateed ( valla omandis olevad teed) on avalikuks kasutamiseks.
  § 5 Erateed ei ole avalikuks kasutamiseks, välja arvatud juhud , kui eratee avaliku kasutamise
huvi  korral  on  sõlmitud   Vallavolikogu  poolt  kinnitatud    Vallavalitsuse  ja  eratee  omaniku
vaheline  leping, mille alusel määratakse eratee avalikuks kasutamiseks. 
  § 6 Tee võib olla tasuline, kui ta on rajatud uusehitisena, millele on antud vallavalitsuse poolt
ehitusluba ning valmimisel koostatud vastuvõtuakt.  

§  7 Vallavalitsus  võib  tasulise  tee  omanikule  kehtestada  teeehitus-  ja  kasutusnõuded,  tee
tasulisena kasutamise tähtaja ning teevaidluste lahendamise korra.  
  § 8 Teemaa on maa, mis seadusega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate
rajatiste -  sõidutee, tee kaitsepeenrad, külgkraavid -  paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. §
9 Teemaa suuruseks on üldjuhul sõidutee laius, millele lisandub mõlemal pool sõiduteed maa-ala
teepeenra,  muldkeha nõlva või külgkraavi  paigutamiseks,  millele võib lisanduda jalgratta-  ja
(või) kõnnitee laius.  
§  10 Tee  kaitsevöönd  -   tee,  tänava  kaitseks,  arendusvõimaluste  loomiseks,  teehoiu
korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele
ohtlike mõjude vähendamiseks teega külgnevatel maavaldustel kehtestatud kaitsevöönd, mille
piires maaomanikel või maakasutajatel kehtivad erinõuded.

(1) Vallamaanteede ja avalikus kasutuses olevate erateede kaitsevööndi laiuseks  on  20 m
mõlemale poole tee teljest. (Teeseadus  §13 lõige 3 )

(2) Tänava kaitsevööndi laiuseks on sõidutee välimistest äärtest mõlemale poole 4 m.  
(3) Eratee kaitsevööndi laiuse määrab tee omanik.

  
 

II ÜLDNÕUDED VALLAMAANTEEDE JA TÄNAVATE KASUTAJATELE 
 
§ 11 Teel liiklevate sõidukite gabariidid, parameetrid ja seisund peavad vastama liiklus-eeskirjale
ja sõidukite tehnoseisundi nõuetele.  Lubatud on  ülegabariitse põllumajandustehnika 
(külvikud, kombainid, liikurniidukid)  liiklemine vallateedel.
§ 12 Teekattel tohib sõita mootorsõidukiga, mis toetub tee pinnale elastsete rehvidega.  
§ 13 Sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda
teekatet,  rajatisi,  liikluskorraldusvahendeid,  lumetõrjeseadmeid  ja  teisi  tee-elemente  või
teemaad, tuleb vedada eriveeremiga (treiler). 
 § 14 Paragrahvis 13 nimetatud sõidukid võivad kattega teed ületada selleks ettenähtud kohtades
või ka mujal, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja katte rikkumise.  
 § 15 Vallateedel on keelatud teha selliseid sõidukite remonditöid, mille ajal võib kattele sattuda
mootorikütust, määrdeaineid või muid teekatet lagundavaid aineid. Avariitööde hädavajadusel
tuleb rakendada teekatte kaitsmiseks tõhusaid meetmeid.  



 § 16 Vallateedel ei tohi:
(1) sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
(2) sulgeda või tõkestada sõiduteed mistahes esemete, sõidukite või veostega;
(3) ehitada või paigaldada omavoliliselt sõiduteele liikluse või kiiruse piiramiseks künniseid;
 (4) sõita või manööverdada eraldusribal, süvendi ja mulde nõlvadel ning külgkraavides;
(5) sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidud;
(6) ummistada sildade ja truupide avasid, teekraave ning takistada vee juhtimist teemaalt;
(7) ladustada teemaale materjale, mis võivad kahjustada maanteed, piirata teel nähtavust või 
ohustada muul viisil liiklust;
(8) loopida teemaale prahti ning juhtida  sinna reovett ja teisi kahjustavaid aineid;
(9) saastata sõnnikuveoga teed  
(10) vedada puisteaineid ja vedelikke veokiga, mis on katmata või lekib.  
 
§ 17 Vallavalitsuse loata ei tohi vallateedel ja tänavatel:
(1) sulgeda liiklust;
(2) maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke või eemaldada nendelt 
katteid;
(3) teha mis tahes teehoiuväliseid töid, kaubelda ning paigutada sinna materjale jms;
(4) projekteerida ja ehitada teemaale ja kaitsetsooni mis tahes hooneid või muid rajatisi;
(5) rajada teele täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
(6) paigaldada teabe- ja reklaamivahendeid teele, teemaale ja kaitsetsooni;
(8) korraldada spordivõistlusi ja teisi rahvaüritusi teel, teemaal ja kaitsetsoonis;
(9) ajada üle tee karja suvalises kohas.  
 Üle maantee karja ajamise kohad kooskõlastatakse vallavalitsusega ning tähistatakse 
liiklusmärkidega.  
 
 

III ERAKORRALISED VEOD 
 
§  18 Erakorralisteks  vedudeks  on  raskekaalulised  ja/või  suuremõõtmelised  veosed,  mida
veetakse  autode,  traktorite  või  eriveeremiga  ja  mis  ületavad  Eestis  kehtivate  sellekohaste
normide ja liikluseeskirja nõudeid (mõõtmete, koormuse), samuti ohtlike ainete ja esemete vedu.
 § 19 Erakorralisteks vedudeks valla teedel on ka suuremahulised puitmaterjali , freesturba ja
kruusa veod.  
 §  20 Paragrahvis  18  toodud  vedusid  tuleb  korraldada  vastavalt  «Suuremõõtmelise  ja/või
raskekaalulise autoveo eeskirjale» (teede- ja sideministri 20. oktoobri 1994. a määrus nr 58) või
«Ohtlike veoste teedel vedamise korrale» (teede- ja sideministri 15. jaanuari 1996. a määrus nr
3). 
 § 21 Paragrahvides 18 ja 19 nimetatud veostele annab loa vallavalitsus seitsme päeva jooksul
pärast kirjaliku taotlemise esitamist, avariiliste vedude korral antakse luba operatiivselt.  
 § 22 Erakorraliste vedude käigus rikutud teekatete remondi hüvitise arvutamine toimub peatükis
VIII toodud metoodika alusel. 
 
 

IV TÖÖD TEEMAAL NING KAITSEVÖÖNDIS 
 
 
§  23 Teede  ja  tänavate  teekaitsevööndis  kavandatavad  teehoiuvälised  tööd  (välja  arvatud
põllutööd ja metsaraie) ja ehitiste rajamine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega enne  tegevuse
alustamist.  
§ 24 Tee kaitsevööndis tehtavateks töödeks tuleb saada maaomaniku või -kasutaja kooskõlastus.
§ 25 Teemaal tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb saada vallavalitsuse kirjalik luba, mille
saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada:.  
 (1) kirjalik taotlus, kus näidatakse ära  töö sisu ja  vastutav teostaja.



(2)  vallavalitsusega  eelnevalt  kooskõlastatud  projekt  koos  liikluskorralduse  skeemiga;
(3) tehtavate tööde ajagraafik.  
§ 26 Enne tööde alustamist koostavad töötegijad ja vallavalitsuse esindajad kahepoolse akti või
kaevetööde  taotluse,  milles  fikseeritakse  teekatte,  mulde,  teemaa  ja  rajatiste  seisukord  ning
töödega hõlmatavate mahtude suurus ja tee omanikule makstav kulutuste suurus.  
  § 27 Tööde alustamine ja lõpetamine ning vallavalitsuse ettekirjutused fikseeritakse samas aktis
või kaeveloas.  
§ 28 Tööde alustamisest peab töötegija kirjalikult (e-post, faks jms) informeerima vallavalitsust
üldjuhul kaks päeva varem.  
 § 29 Tööde lõpetamisel koostatakse vallavalitsuse  esindaja ja töötegija vahel ülevaatuse akt,
milles vajaduse korral fikseeritakse vallavalitsuse pretensioonid ja nende kõrvaldamise tähtajad.
 § 30 Teemaal tehtavate tööde tsooni tähistab töötegija enne tööde alustamist vastavalt kehtivale
korrale.  
 § 31 Teel, tee kaitsevööndis või teemaal maanteehoiuväliseid töid tegev juriidiline või füüsiline
isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi, ohutustehnika
ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest.  
 § 32 Tee kaitsevööndis oleva maa omanik või kasutaja võib vallavalitsusega kooskõlastamata
teha oma majapidamise ja maakasutusega seotud töid (maaharimine, saagikoristamine , metsa- ja
võsaraie  jms),  kui  järgitakse tee kaitse  nõudeid  ning nende tööde tegemine ei  ole  vastuolus
käesoleva eeskirja teiste sätetega.  
§ 33 Lähtudes tee kaitse ja hoolde vajadustest peab vallateega külgneva maa omanik või kasutaja
teega   külgnevat  maad  harides  või  kasutades  kinni  pidama  järgmistest  minimaalsetest
vahekaugustest:
(1)  kui tee on põlluga ühel tasapinnal ja tee servas puudub mulle või külgkraav peab teekatte
serva ja haritud põllu vahele jääma vähemalt 1 m laiune teepeenar
 (2)  kui tee asub muldel või on tee servas külgkraav tohib maad harida kuni mulde jalamini või
külgkraavi ülaservani neid kahjustamata.
(3)  statsionaarse karjaaia (elektritara) ja kinnistu piirdeaia võib rajada ja puid-põõsaid istutada
mitte lähemale kui  3 m kaugusele teekatte servast, külgkraavi olemasolul aga külgkraavi taha.
§ 34  Kui tee asub külgneva põlluga ühes tasapinnas tuleb tee kaitsevööndis valida künnisuund
selliselt, et muld langeks teemaast eemale.
§  35 Tööde tegemisel on lubatud masinate ja liikuritega  sõita teele ainult mahasõidu kohtades.
Ei ole lubatud manööverdada tee nõlvadel ja kahjustada tee külgkraave tööde teostamise ajal.  

 
V LIIKLUSE AJUTINE PIIRAMINE VÕI SULGEMINE TÄNAVATEL JA
    MAANTEEDEL 

 
 § 36 Vallateedel  võidakse liiklust  ajutiselt  piirata  või sulgeda avariide,  loodusõnnetuste,  tee
kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõime vähenemise korral,  teetööde või ettenähtud
korras kooskõlastatud ürituse ajaks.  
 §  37 Otsuse vallateel liikluse ajutiseks piiramiseks või sulgemiseks teeb vallavalitsus.  
 § 38 Üldist teavet kõigist teedel kavandatavatest liikluse sulgemistest ja piirangutest antakse
infolevikanalite kaudu.  
 §  39 Vallateel  liikluse  ajutise  piiramise  või  sulgemise  loa  saamiseks  tuleb  vallavalitsusele
esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos
skeemi ja sulgemisaegade äranäitamisega. Tööde taotlused avariilistel juhtudel vaadatakse läbi
operatiivselt.  
 § 40 Enne teel kavandatavat liikluse sulgemist või piiramist vaatavad vallavalitsuse ja taotleja
esindajad  üle  ümbersõiduteed  ning  otsustavad  selleks  tehtud või  valitud  ümbersõiduteede  ja
ettevalmistustööde kõlblikkuse. 
 §  41 Ümbersõidutee  korrashoiu  ja  liikluskorralduse  eest  vastutaja  määratakse  tee
sulgemistingimuste kooskõlastamisel.  
 § 42 Ajutised ümbersõiduteed likvideerib tee sulgemise taotleja.  



 § 43 Liikluskorralduse muutmisel teetööde ja kooskõlastatud ürituste ajal tagatakse liiklejatele
juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale.  
 
 

VI VALLATEEGA JA TÄNAVAGA KÜLGNEVA MAA OMANIKE JA KASUTAJATE
KOHUSTUSED 

 
 §  44 Lähtudes  teehoiu  vajadustest  ja  liiklusohutuse  nõuetest  peab  vallateega  või  tänavaga
külgneva maa omanik või kasutaja :
(1)  lubama vallavalitsusel teha järgmisi teehoiutöid (haritava maaga külgnevatel  teelõikudel
väljaspool vegetatsiooniperioodi) - teepeenra mahalükkamine, külgkraavi puhastamine, mulde
korrastamine - teemaal kuni 3 m ulatuses teekatte servast või külgkraavi olemasolul külgkraavi
väliskülje ülaservani ;  
 (2) lubama vallavalitsusel külgnähtavuse tagamiseks hoida võsast puhtana teeäärse riba laiusega
kuni 3 m    alates teekatte servast või kuni 1 m mulde jalamist või külgkraavi välisservast ning
lõigatud võsa ladustamist ning põletamist teekaitsevööndis (Teeseadus  § 36  lõige  2 ;  Tee
seisundinõuded – majandusministri määrus nr.45  17.12.2002) ;
 (3) lubama  vallavalitsusel lõigata teemaal kasvavate üksikute suurte puude sõidutee kohale
ulatuvad alumised oksad ära kuni 4 m kõrguseni ja okste ladustamist teekaitsevööndis;
(4)lubama  vallavalitsusel  teemaaga   külgnevale  maale  ajutiste  lumetõkete  paigaldamist,
lumevallide  ja  -kraavide  rajamist  tuisklume  tõkestamiseks  ning  lume  paiskamist  väljapoole
teemaad,  kui  nimetatud  tegevus  ei  kahjusta  maa  omaniku  või  kasutaja  vara  ega  takista
juurdepääsu tema elukohta ja kinnisvarale; 
(5)  kõrvaldama   tee  kaitsetsoonis  asuvad  liiklusele  otsest  ohtu  kujutavad  murdumisohtlikud
mädanenud puud;
(6)  hoidma  korras  temale  kuuluvad  juurdesõiduteed  kuni  vallateeni   ja  paigaldama
kooskõlastatult   vallavalitsusega  vajadusel  liikluseeskirjade  kohased  vajalikud
liikluskorraldusvahendid;
(7)  hoidma  korras  teemaaga  piirneva  maa-ala  ning  sellel  paiknevad  ehitised   ning  mitte
halvendama oma tegevusega maantee seisundit või maanteehoiu tingimusi;
(8)lõigetes (1)-(4) nimetatud tegevused kooskõlastab vallavalitsus maaomanikuga kirjalikult .
§  45 Maanteel või tänaval (sh teemaal) paiknevate melioratsiooni- ja hüdrotehniliste ning teiste
maantee  koosseisu  mittekuuluvate  rajatiste  hoidu  korraldab  nende  omanik  või  valdaja
kooskõlastatult vallavalitsusega.  
  § 46 Juriidilised  ja  füüsilised  isikud,  kelle  kasutuses  olev  maa külgneb teemaaga,  peavad
hoolitsema, et koduloomad ja -linnud ei pääseks tänavale või maanteele.  
 § 47 Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-, maaharimis-, laadimis-, ehitus- ja teisi töid
tegevad juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et sõidukid ei kannaks teele pori,
sõnnikut jms, või peavad tagama selle pideva koristamise sõiduteelt, hoiatades ühtlasi liiklejaid
teel esinevast ohust vastavate ajutiste liiklusmärkidega.  
 §  48 Tiheasustusega  alal  on  tänavaga  külgneva  territooriumi  kasutaja  kohustatud  tegema
heakorratöid (korjama prahti, koristama lund, liivatama jne). 
 
 

VII. TÄNAVA JA MAANTEE OMANIKU KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS 
 
§  49 Teede liiklusohutuse ja sõidetavuse tagamiseks peab vallavalitsus:

(1) korraldama maanteede ja tänavate ning teerajatiste korrashoidu;
(2) tagama talvel kehtestatud ulatuses üldkasutatavate teede libeduse- ja lumetõrje;
(3) paigaldama liikluseeskirjade kohased liikluskorraldusvahendid;
(4) jälgima maanteede seisukorda ning tee ja teemaaga külgnevate alade kasutajate tegevuse 
seaduspärasust, rakendama meetmeid tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist 
ning ohu tekkimist liiklusele;
(5) rakendama kohe meetmeid avariidest, liiklusõnnetustest ja ilmastiku järsust muutumisest 
põhjustatud erakorraliste liiklustakistuste kõrvaldamiseks.  



§ 50 Vallavalitsusel on õigus nõuda süüdlaselt tänavale või maanteele tekitatud materiaalse kahju
hüvitamist. 
§ 51  Tee kaitsetsoonis  tekkinud liiklusohtlike olukordade tekkimisel,  mille  lahendamine on
maaomaniku või maakasutaja kohustus,  saadab vallavalitsus , lähtudes Teeseaduse § 36 lõige 2 ,
teega külgneva maa omanikule või kasutajale tähitud kirjaga ettekirjutuse, millega vallavalitsus
kohustab  maaomanikku  või  kasutajat  määratud  kuupäevaks  likvideerima  tee  kaitsetsoonis
tekkinud liiklusohtliku olukorra.
§  52   Kui  maaomanik  või  kasutaja  pole  määratud  kuupäevaks  ettekirjutust  täitnud,  võtab
vallavalitsus liiklusohutusest lähtudes hinnapakkumised ettekirjutuses oleva töö tegemiseks ja
tellib töö tegemise kõige soodsama pakkumise teinud pakkujalt .
§ 53  Vallavalitsus nõuab  tee kaitsevööndis maaomaniku või  kasutaja poolt tegemata jäetud
kohustuslike  tööde  tegemiseks  tellitud  teenustöö  maksumuse  sisse   tee  kaitsevööndi  maa
omanikult või kasutajalt.
§ 54  Tee kaitsevööndist vallateele kukkunud puu koristamise kohustus on vallavalitsusel, kui
seda ei tee maaomanik,  kusjuures puu lõigatakse läbi teemaa piirilt ja lõigatud puit jäetakse tee
kaitsevööndisse. 
§ 55  Vallavalitsuse poolt määratud ja volikogu volitatud isikutel on õigus valla teede  ja tänavate
rikkumise või saastamise korral  teostada väärtegude kohtuvälise menetleja toiminguid.
§  56   Määratud isikutel on õigus:
(1)   eemaldada sõiduteele ja teemaale ilma nõuetekohase loata või kooskõlastuseta paigaldatud
objektid, sh reklaami- ja infovahendid, nende omanike kulul.
(2)    reguleerida vallateedel toimuvate teehoiutööde korral liiklust.
(3)    teostada kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle.
(4)    fikseerida vallateele või tänavale tekitatud kahju ja esitada vallavalitsusele ettepanek  selle
süüdlaselt väljanõudmiseks.
§   57  Vallatee  või  tänava  kahjustamise  ja  saastamise  eest  määrab  vallavalitsus  rahatrahvi
vastavalt Teeseadusele.
§  58 Maantee või tänava likvideerimise loa annab vallavalitsus.  
 

 VIII  TEEHOIUKULUDE HÜVITISE MÄÄRAMINE

§ 59. Käesoleva määrusega sätestatakse Rakvere  valla omandis oleva teemaa või teeseaduse § 4
lg 4 alusel sõlmitud lepingu objektiks oleva teemaa (edaspidi tee) kahjustamise või risustamise
eest teehoiukulude katteks võetava hüvitise (edaspidi hüvitis ) määramise ja arvutamise alused.
§  60 Hüvitis kuulub tasumisele juhul, kui:
(1) teehoiuvälise töö (veotöö jms) käigus lõhutakse teekatet;
(2) teed kahjustatakse või risustatakse muu eelmises lõikes nimetamata tegevuse
tulemusena.
§  61   Hüvitist maksab tee kahjustaja või risustaja.
§  62   Hüvitise  määramise aluseks on  akt, milles fikseeritakse tee elementide kahjustused või
risustuse ulatus  ja kahjustuste või risustuse põhjustaja.
§  63 Hüvitise  suuruse  määramiseks  võetakse  tee  kahjustuste  või  risustuse  kõrvaldamiseks
hinnapakkumised , millistest valitakse välja soodsaim, mis on hüvitise suuruseks.
§  64   Hüvitis makstakse valla arveldusarvele ja kasutatakse teehoiukulude katteks.
§  65  Hüvitise määramine metsavedude ja muude raskekaaluliste vedude  teostamise korral:
(1)  Metsaveoga tegelev  (metsamaterjali omanik) või muud raskekaalulist (täismassiga üle  30
tonni) vedu kavandav isik on kohustatud  vähemalt 2 päeva  enne transporditööde alustamist
teatama vallavalitsusse veetava materjali koguse ja veo marsruudi.
 (2)  Veoga tegelev isik ja vallavalitsuse esindaja  fikseerivad tee seisundi enne veo algust ja
peale selle lõpetamist kahepoolselt allakirjutatud tee seisundi hindamise aktis (LISA 1 ja 2).
Kui  veoga  tegelev  isik  ei  ilmu  tee  ülevaatamisele  või  keeldub  aktile  alla  kirjutamast,  siis
fikseerib  tee  seisundi  ja  kirjutab  aktile  alla  vallavalitsus  ühepoolselt  ja  saadab  akti  veoga
tegelevale isikule.



 (3) Raskekaalulisest veost, tee või teemaa rikkumisest või risustamisest  mitteteatamise korral
on vallavalitsusel õigus ühepoolselt koostada tee seisundi hindamise akt, välja selgitada vedaja
või risustaja ning  määrata tee remondiks või puhastamiseks  vajalik hüvitis. 
§  66  Hüvitise vaidlustamine:
(1) Hüvitise määramise peale võib esitada pretensiooni vallavalitsusele kolme
tööpäeva jooksul alates hüvitise suuruse teatavakstegemisest tee kahjustuse tekitajale.
(2)  Vallavalitsus lahendab pretensiooni seitsme tööpäeva jooksul arvates selle
esitamisest, kaasates vajadusel eksperte. Eksperdi kaasamise kulud tasub pretensiooni
esitaja, kui selgub, et hüvitis on määratud õigesti.



LISA 1
Rakvere Vallavolikogu

            määrusele nr 6 28.05.2008

Tee  seisundi hindamise AKT
enne raskekaaluliste  veotööde alustamist

Akt on koostatud “........”........................................200.....a. .........................................
külas
Rakvere Vallavalitsuse esindaja.............................................................................
ja Tee kasutaja.................................................................................................................
(juriidiline isik, esindaja, füüsiline isik)
poolt tööde-eelse seisukorra hindamiseks.
Tee(de) ja teekaitsevööndi(te) seisukord:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Lisa: asukoha skeem
    

Rakvere Vallavalitsus                        Tee kasutaja
…………..……………………………………… ………………………………
                (allkiri)      (allkiri)



LISA2
Rakvere Vallavolikogu

                        määrusele nr 6 28.05.2008

Tee seisundi hindamise AKT
           pärast raskekaaluliste veotööde lõpetamist

Akt on koostatud “........”..................................200.....a. ................................................
külas
Rakvere Vallavalitsuse esindaja ...................................................................................
ja Tee kasutaja ...............................................................................................................
(juriidiline isik, esindaja, füüsiline isik)
poolt töödejärgse seisukorra hindamiseks.
Ülevaatuse käigus tuvastati järgmist:

Tööde tegemise järgselt on tee(d) ja teekaitsevöönd(id) vastavalt kokkuleppe
tingimustele korrastatud/ korrastamata.

Rakvere Vallavalitsusel Tee kasutajale pretensioone ei ole/ Rakvere Vallavalitsus on
avastanud tee(de) ja teekaitsevööndi(te) kahjustused alljärgnevas mahus ja
maksumusega:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Rakvere vallavalitsus Tee kasutaja

…………………………………………………………………………………….
        allkiri allkiri


	Rakvere valla teede
	II ÜLDNÕUDED VALLAMAANTEEDE JA TÄNAVATE KASUTAJATELE
	IV TÖÖD TEEMAAL NING KAITSEVÖÖNDIS
	VII. TÄNAVA JA MAANTEE OMANIKU KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

