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Käina valla heakorra eeskiri. 

 

I. Üldosa 

 

1. Eeskiri määrab kindlaks Käina valla territooriumil kehtivad heakorranõuded,  

 keelud, kohustused ja vastutuse eeskirjade rikkumise eest. 

2. Eeskiri on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele. 

3. Eeskirjas reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest  õigusaktidest. 

4. Eeskirja täitmist kontrollib Käina Vallavalitsus selleks volitatud isikute abil. 

 

II. Heakord Käina vallas. 

 

5.   Käina Vallavalitsus: 

5.1.  tagab üldkasutatavate haljasalade, parkide, kalmistute, telkimisplatside,  

spordiväljakute, supluskohtade ja nende juurdepääsuteede puhastamise ja  

korrashoiu. 

5.2.  tagab vallamaanteede talvise lumetõrje; 

5.3.  tagab avalikul territooriumil asuvate tuletõrje veehoidlate  korrashoiu ja  juurdepääsu; 

5.4.  korraldab heakorratöid talgute korras; 

5.5. määrab ühekordseid kohustusi  füüsilistele ja juriidilistele isikutele. 

 

6. Kinnisvara, territooriumite , hoonete, elamute ja rajatiste omanikud ning valdajad 

on kohustatud: 

6.1. varustama majad majanumbritega, mis on hästi nähtavad ja pimedal ajal   

valgustatud; 

6.2. hoidma korras vihmaveetorud ja rennid, puhastama katused ja räästad jääst ja 

6.3. lumest; 

6.4. varustama oma ettevõtte või firma nimesildiga. Üldkasutatav teenindus- ja 

toitlustus- või kaubandusettevõte peab olema varustatud tööaega näitava sildiga; 

6.5. remontima ja värvima hooned ja piirdeaiad; 

6.6. tegema regulaarselt umbrohutõrjet ja lumekoristust; 

6.7. sihipäraselt kasutama ja korras hoidma neile kuuluvad, eraldatud või 

hooldamiseks kinnitatud territooriumid, pargid, haljasalad, hooned ja ehitised koos juurdekuuluvaga; 

6.8. hoidma ehitusmaterjali, küttepuid jms krundi piires korralikult ladustatuna; 

6.9. hoidma korras hoonete fassaadid ja sinna juurde kuuluvad elemendid (rõdud,  

piirded, vihmaveetorud, varikatused, soklid, korstnad, piirdeaiad), lammutama lagunenud hooned; 

6.10. rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende 

juurdepääsuteed. Konteinerid peavad olema varustatud kaanega, et prügi ei lenduks; 

6.11. kauplemise  või toitlustamisega tegelevad isikud ja firmad on kohustatud    

hoidma müügikohad puhtad ja paigaldama sinna vajalikul arvul prügikaste ning organiseerima nende 

tühjendamise; kategooriliselt on keelatud pakkepaberi põletamine prügikastides; 

6.11.tagama riigilippude heiskamise vastavalt seaduses sätestatud korrale; 

6.12.vältima loomade ja lindude pidamisel virtsa sattumist põhjavette ning    veekogudessse. Loomade 

tekitatud ning sõnnikuveol tekkinud reostuse peab likvideerima või kahju hüvitama loomapidaja või 

sõnnikuvedaja; 



 

7. Avalike kohtade korrashoid on kinnisvara omanike ja kaasomanike 

kohustus. Omanikud võivad panna avalike kohtade korrashoiu  kohustuse lepingu alusel vara valdajale. 

 

8. Kinnisvara hooldusala ulatub krundi piirist tee või tänava telgjooneni, 

hoonetevahelise maa-ala hooldusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon. 

 

9. Hooldusala korrashoiu eest vastutab hoone  või ehitise valdaja, maa-ala kasutaja 

ning ehitus- ja remonditöid tegevad ettevõtted, asutused, organisatsioonid. 

 

10. Teedel, tänavatel, haljasaladel, parkides, kalmistutel, spordi- ja mänguväljakutel, 

supluskohtades ja teises avalikes kohtades on keelatud: 

10.1. vigastada ja raiuda omavoliliselt puid ja põõsaid, murda lilli ja istikuid; 

10.2. paigaldada müügi- ja teeninduspunkte ning müüa kaupa autost ilma  

vallavalitsuse kooskõlastuseta ja vastavat tegevusluba omamata; 

10.3. lõhkuda ja kahjustada teede ja tänavate katet, haljasalade pinda, sõita asfaldil      

roomikmasinate ja teiste katet lõhkuvate masinatega. 

 

11. Keelatud on: 

11.1. lasta kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemidesse ning kraavidesse naftasaadusi, 

mürgiseid, söövitavaid ja kergestisüttivaid ning toksilisi aineid; 

11.2. risustada kraave, veekogusid ja nende kaldaid prahi ja jäätmetega; 

11.3. hoida ehitusmaterjali, küttepuid jms väljaspool krundi piire; 

11.4. sõita mootorsõidukiga või parkida neid laste mänguväljakutel, haljasaladel,     

kõnniteedel, kalmistutel, telkimisplatsidel ja supelkohtades; 

11.5. pesta mootorsõidukeid veekogude ääres ja kaldaaladel; 

11.6  saastada keskkonda suitsu, tolmu ja toksiliste ainetega; 

11.7. rikkuda , ümber paigutada ning määrida avalikus kohas olevaid pinke, piirdeid prügikaste, 

iluvaase, lillekaste, kuulutus- ja reklaamitahvleid ning muud inventari. 

          

12. Vastutus. 

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse   § 662  sätestatud korras. 

 

13. Kontrolli tagamine. 

Heakorra eeskirja rikkumise protokolli on volitatud koostama, asja arutama ning karistust määrama 

vallavolikogu poolt volitatud isikud või politseiametnikud. 

 

 


