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Teede ja tänavate sulgemise maks 

§ 1. Maksuobjekt ja maksustaja 

(1) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi 

sulgeja) demonstratsioonuide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti 

ehitus-ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, 

pargi, puhkeala vüõi selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine. 

(2) Käevetööde eeskirjade kohaselt teostatavate tööde läbiviimist käsitletakse teede ja 

tänavate sulgemisena. 

(3) Teede ja tänavate sulgemise all mõistetakse liikluse katkestamist läbivale liiklusele 

ühes või mõlemas suunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse 

tõkestamist. Tee täieliku sulgemise korral ei ole võimalik liigelda ühelt ristmikult 

teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Osalise sulgemise korral on 

liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Juhul, kui liiklusele 

avatuks jääva kõnnitee laius on väiksem kui 1, 5 meetrit, loetakse kõnnitee täiesti 

suletuks. Väljakute, parkide ja puhkealade sulgemise all mõistetakse nende kasutamist 

sulgeja tegevuse läbiviimiseks.   

§ 2. Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg 

(1) Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku maksuobjekti sulgemisest kuni selle 

üleandmiseni linnavalitsuse esindajale. 

(2) Maksukohustus tekkib maksuobjekti sulgemise momendist. Maks tasutakse punktis 4 

sätestatud korras 

§3. Maksumäär 

(1) Narva-Jõesuu linna teede ja tänavate maksumäär on 1500 krooni/ 95.87 eurot. (jõust. 

01.01.2011). 

(2) Maksumäära diferentseerimisek kasutatakse järgmisi parandustegurid: 

1) Ainult öine sulgemine (kell 20.00 kuni 06.00) – 0,2; 

2) Sulgemine ainult puhkepäevadel või riiklikul pühal – 0,5; 

3) Sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga päev – 2,0; 

4) omavoliline sulgemine kuni loa saamiseni – 5,0; 

5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral, v.a. kaevetööd) – 0,05. 

(3) Suletava lõigu pikkuse korral piki sõiduteed üle 50m või piki kõnniteed üle 20m 

lisatakse sulgemismaksu määrale 0,5% iga ületanud meetri eest. 

(4) Väljaku, pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 1 kroon suletud ala iga 

ruutmeetri eest ööpäevas. Nimetatud maksumäära diferentseerimisel kasutatakse 

käesoleva maksumääruse § 3 lõike 2 punktides 3 ja 4 sätestatud parandustegurid. 

§ 4. Maksu tasumise kord 

(1) Teede ja tänavare sulgemise vormistatakse linnavalitsuse poolt väljaantava loaga. 

Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse Narva-Jõesuu linna eelarvesse 

ettemaksuna enne maksuobjekti sulgemisloa väljastamist. 



(2) Maksuobjekti omavolilise sulgemise korral esitatakse sulgejale arve, arvestades 

omavolilisel sulgemisel ettenähtud parandustegureid pärast omavolilise sulgemise 

lõppu ja see tuleb tasuda vii tööpäev jooksul arvestades arve esitamist. 

(3) Maksuobjekti sulgemisel sulgemisloas fikseeritust lühemaks tähtajaks, liigselt tasutud 

maksu sulgejale ei tagastata. Täiendava maksu korral esitab linnavalitsus sulgejale 

täiendava arve, mis tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul arvetes arve esitamisest.  

§ 5. Maksuobjekti sulgemisloa väljastamine 

(1) Avaldus maksuobjekti sulgemiseks koos ajutise liikluskorralduse skeemiga ja kõigi 

linnavalitsuse poolt nõutavate kooskõlastustega, garantiikirjadega teekatte taastamise 

kohta kaevetöödel ja tööde läbiviimise graafikuga tuleb linnavalitsusele esitada 

vähemalt kaks tööpäeva enne maksuobjekti sulgemist. 

(2) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud kohe 

informeerima linnavalitsust. Maksuobjekti sulgemisluba tuleb vormistada pärast 

avariitööde alustamist. 

(3) Avalduse alusel väljastab linnavalitsus sulgemismaksu arve, milles märgitatakse ära 

sulgeja, sulgemisloa number, sulgemistasu liik, suurus ja tasumise koht. 

(4) Maksuobjekti sulgemisluba väljastatakse pärast sulgemismaksu tasumist. 

(5) Linnavalitsuse nõudmisel on maksuobjekti sulgeja omal kulul kohustatud avaldama 

liikluse sulgemise kohta teate kohalikus raadios, televisioonis, ajalehes ja/või mõnel 

muul viisil. Teede ja tänavate sulgemisel on sulgeja  kohustatud sulgemispiirkonnas 

välja panema liikluist reguleerivad märgid ja piirded arvestades kehtivauid eeskirju ja 

kooskõlastatud ajutist liikluskorraldusskeemi. Pärast ehitus ja remonditööde 

lõpetamist on sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee 

liikluskõlblikkuse ning informeerima linnavalitsust ja liikluspolitseid liikluse 

taasavamisest. 

(6) Haljastusalade kahjustamise korral peab sulgeja taastama haljastuse endises 

seisukorras. 

§ 6. Maksusoodustused 

(1) Maksust on vabastatud kultuuri ja spordiüritused. 

(2) Muudel juhtudel otsustab maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel 

juhul linnavalitsus, kusjuures ehitus –ja remonditööde puhul võib maksusoodustust 

anda riigi või kohaliku omavalitsusüksuse tellimusel ehitus- või remonditöid 

tegelevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele isiklike 

kommunikatsioonide rajamisel või remontimisel. 

§ 7. Vastutus 

Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest tuleneb haldusõigusrikkumiste seadustikust ja 

maksukorralduse seadusest. 


