
AHJA VALLA HEAKORRA EESKIRI 
Ahja Vallavolikogu 30.aprilli 2008.a. määrus nr 9 

 

Määrus kehtestatkse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg (1), § 22 lg (1) punktide  

36¹ ning § 66² alusel ja kooskõlas liiklusseaduse § 4 lg (4), looduskaitseseaduse § 42 lg (3) ja lg 

(4) ning § 45, teeseaduse § 2, § 3 ja § 25 lg (3) ning, ehitusseaduse § 29 lg (1) punkt 4 alusel. 

 

1. peatükk 
 
ÜLDSÄTTED 
 
§ 1 Üldsätted 
 
(1) Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded, kohustused ning  

      piirangud Ahja valla haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile valla  

      territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara   

      omanikele. 

(2) Eeskirja eesmärgiks on kehtestatud nõuetega tagada vallas puhtus, heakord ja säästev  

      elukeskkond. 

 

§ 2 Mõisted 
 
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

 

1) avalik koht – avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata   

isikute ringi kasutuses olev maaala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. 

2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa  

ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud   

mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad; 

3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on  

võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud  

asju haldama; 

4) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru- ja rohu  

niitmine, puude võrade kärpimine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine; 

5) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee; 

6) puhastusala – kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist  

sõiduteeni;  

7) teemaa - on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate  

rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks; 

8) tee kaitsevöönd – on teemaa servaga külgnev ala, mis on mõeldud tee kaitseks, teehoiu  

korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja  

inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks. 

 

 
 
 



2. peatükk 
 
HEAKORRA NÕUDED 
 
§ 3 Heakorra nõuded avalikus kohas 
 
(1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamitahvleid, viitasid, vitriine ja teisi  

     teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku  

 tagab omanik. 

(2) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii,et see väldiks  

     materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu  

     ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada  

     Päästeametile ja vallavalitsusele.  

(3) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja  

     teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida  

     viivitamatult. 

(4) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis  

     liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide  

     hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid  

     ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil. 

(5) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada  

      vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus,  

      millel üritus läbi viidud, hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku  

      ürituse korraldamise loas määratud tähtajaks.  

(6) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva  

      maa-ala ja sellel paikneva ehitise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada liiklusele ohtliku   

      rajatise, varisemisohtliku puu ning nähtavust piirava taimestiku. 

 

3. peatükk 
 
ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 
 
§ 4 Kinnistu omanike kohustused 
 
(1) Kinnistu omanik on kohustatud: 

1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu puhastusala, koristama  

    prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja  

puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust regeuleerivaid  

märke, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;  

2) tagama, et kinnistu oluliste osade, s.h. ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei  

ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;  

3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal.  

4) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra, puhastama need jääst ja  

lumest ning vajadusel tagama nende lume- ja libedustõrje. Lume- ja libetustõrjetööd tuleb  

lõpetada hommikul kella 8.00.; 

5) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit; 

6) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras  



vallavalitsuselt raieloa. 

(2) Korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu. 

(3) Kinnistu või ehitise omanik peab omama või rentima prügikonteinerit ja omama kehtivat  

      lepingut prügiveo ettevõttega, välja arvatud isikud, kes viivad ise jäätmed prügilasse ning  

  omavad jäätmete üleandmise kohta vastavat dokumenti 

(4) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui  

     reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik.   

 

§ 5 Vallavalitsuse kohustused 
 
(1) Vallavalitsus on kohustatud tagama: 

1) vallale kuuluvate teede ja teeäärte, tänavate, väljakute, parkide, haljastusalade, kalmistute jt  

munitsipaalmaaüksuste heakorratööd; 

2) tiheasustusalal tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses ja lõpus; 

3) valla teedel asuvate külade tähistamise korraldamise; 

4) valla teede korrashoiu ja sõidetavuse. 

 

§ 6 Ehitise omaniku/kasutaja kohustused 
 
(1) Ehitise omanik on kohustatud: 

1) tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitamise,  

    remontimise ja ehitise kasutamise ajal;  

2) hoidma korras ehitise fassadi ja sinna kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ning     

    vastavuses ehitusprojektiga; 

3) tagama tiheasustusalal kasutuses mitteoleva ehitise ja kinnistu heakorra, vältima hoone  

    varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile; 

4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti  

lume ja jää jms varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel  

tähistama ohtliku ala; 

5)  tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra, puhastama need jääst ja  

lumest ning vajadusel tagama nende lume- ja libedustõrje. Lume- ja libetustõrjetööd tuleb  

lõpetada hommikul kella 8.00.; 

6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise,  

    õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise. 

(2) Korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise  

      ühistu. 

 

§ 7 Loomapidaja kohustused 
(1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades ja sellekohast  

     kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ja  

     veekogudesse. 

(2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada järelvalve all või aia või elektrikarjusega piiratud alal.  

(3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse  

     häirimist loomade poolt. 

(4) Loomapidamisega seotud reostus tuleb likvideerida esimesel võimalusel, reostamisega  

     tekitatud kahju on kohustatud korvama reostuse tekitanud looma(de) omanik. 

 



§ 8 Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud 
(1) Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud: 

1) prahi maha loopimine ning igasugune muu risustamine või reostamine ükskõik millisel viisil; 

2) hoonete, rajatiste, müüride jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade,  

teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine,  

lõhkumine või mistahes muul viisil kahjustamine; 

3) omavolilised raietööd; 

4) paigaldada omavoliliseld kuulutusi, teateid viitasid, reklaami, tõkkepuid selleks mitte  

    ettenähtud kohta; 

5) kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või teeäärsele haljasalale, paigutada  

soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks  

mitteettenähtud kohta; 

6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteede hooldustööde käigus lume ja jää  

lükkamine kõnniteedele; 

7) pühkida puhastusalalt koristusjäätmed sõiduteele; 

8) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud  

kohtades; 

9) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul  

selleks mitte ettenähtud avalikus kohas; 

10) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sadeveetorustikku õli ja muid  

      määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid või juhtida pinnase  

      kuivendussüsteemidesse mistahes reovett. 

 

4. peatükk 
 
VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 
 
§ 9 Vastutus 
(1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ ja  

     teiste Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras. 

 

§ 10 Rakendussätted 
(1) Tunnistada kehtetuks Ahja Vallavolikogu 12.10.1995. a määrus nr 9 „Ahja valla heakorra  

     eeskiri“. 

(2) Määrus jõustub 5. mail 2008 .  

 
 


