
TRANSIITTRANSPORDI LIIKLEMISE KORD 

Narva linnas 

 

1. Käesolev Kord on kohustuslik täitmiseks kõigile mööda Narva linna territooriumit 

piiripunkti poole suunduvate sõidukite juhtidele. 

2. Kõigi piiripunkti poole suunduvate sõidukite juhid on kohustatud sõitma Narvas 

aadressil Rahu 4a asuva transiittranspordiplatsi territooriumile, kus kehtestatakse 

sõidukite edasise sõidu järjekord Narva linna territooriumil. 

3. Transiittranspordiplatsi dispetšer moodustab eraldi järjekorra bussidele, veokitele ja 

sõiduautodele ning kontrollib järjekorra kinnipidamist. 

4. Järjekorranumbri kinnituseks väljastab dispetšer juhtidele vastava talongi. 

5. Käesoleva Korra punktis 2 nimetatud sõidujärjekorda järgitakse elusjärjekorra 

põhimõttel ning vastavalt talongil märgitud numbrile. 

6. Vältimaks sõidukite suurearvulist kogumist Narva linna tänavatele ning tagamaks 

linnaliiklusohutust, toimub transiittranspordi väljasõit transiittranspordiplatsi territooriumilt 

piiripunkti territooriumile sissesõitu ootavate sõidukite puudumise korral Malmi ja 

Tuleviku tänaval ning Peetri platsil. 

7. Informatsiooni piiripunkti territooriumile sissesõitu ootavate sõidukite puudumise 

kohta Malmi ja Tuleviku tänaval ning Peetri platsil esitab transiittranspordiplatsi 

dispetšer. 

8. Mööda Narva linna territooriumit piiripunkti poole sõitvad veokid liiguvad järgneval 

marsruudil: Tallinna maantee – Rahu tänav – transiittranspordiplats Rahu 4a – Kerese 

tänav – Puškini tn-Kerese tn – Tallinna mnt ristmik – Tuleviku tänav. 

9. Venemaalt Eestisse sõitvad veokid liiguvad järgneval marsruudil: Tuleviku tänav – 

Puškini tn – Kerese tn – Tallinna mnt ristmik – Kerese tänav – Rahu tänav – Tallinna 

maantee. 

10. Veokite liikumise sõiduskeem transiittranspordiplatsilt piiripunktini Narva linna 

territooriumil, on esitatud käesoleva Korra lisas nr 1. 

11. Veokite liikumise sõiduskeem piiripunktist Narva linna piirini, on esitatud käesoleva 

Korra lisas nr 2. 

12. Sõiduautode ja busside liikumist transiittranspordiplatsilt piiripunktini reguleeritakse 

liiklusmärkidega. 

13. Käesolev Kord ei laiene diplomaatiliste registreerimisnumbritega sõidukitele ning 

riigiasutustele ja Eesti Vabariigi kohalike omavalitsuste organitele kuuluvatele 

sõidukitele. 
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