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Jõgeva linna heakorra 

e e s k i r i 
 
 
I  Üldsätted 
 
1. Jõgeva linna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesandeks on tagada linna puh-

tus ja hea väljanägemine. 
 
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes 

viibivad Jõgeva linna haldusterritooriumil. 
 
3. Käesolevas eeskirjas on: 

3.1 heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valda-
ja, haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirjade täitmise eest vastutama 
omanik; 

3.2 kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: territoorium, krunt, maaüksus, katast-
riüksus ja maatüki olulised osad; 

3.3 avalikuks kohaks iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasu-
tamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav, samuti ühissõiduk. Üldkasutatava 
supluskoha määrab Jõgeva Linnavalitsus. 

 
 

II  Kohustused heakorra tagamiseks 
 
4. Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorra nõudeid ja teisi sellel 

territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid. 
 
5. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonttöid tegev juriidiline või füüsiline isik 

on kohustatud tagama puhtuse ja heakorra enda omandis või kasutuses oleval 
maatükil ning puhastusalal. Puhastusala on ala sõidutee äärest ristsuunas maatü-
ki piirini või ehitiseni. 

 
6. Heakorratööde all mõistetakse tolmu, liiva ja prahi koristust, talvisel ajal lume ja 

jää koristust ning libedusetõrjet, puude ja põõsaste pügamist ning muruniitmist. 
 
7. Puhastusalal tuleb heakorratööd lõpetada hommikul kella 0700-ks (v.a eriolukord).  

Talvel peab koristama liikumist häirivat lund ja jääd ning tegema libedusetõrjet pu-
hastusalale jääval kõnniteel, ühissõiduki peatuse ootealal või platvormil, jalakäijate 
ülekäigurajal ja ehitise välistrepil vajadusel terve päeva jooksul. Lume sulades tu-
leb lahti hoida pinnaveerennid, kraavid, truubid ja sadeveekaevud vee äravooluks, 
vältida koristatud lume sattumist sõiduteele. 

8. Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pingi, tõkkepiirde, reklaamstendi, telefo-
nikabiini, vitriini ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada Jõgeva Linnavalit-
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suse loal. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul. 
 
9. Parke, haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnniteid on kohustatud puhastama 

nende omanik, kui Jõgeva linna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti. 
 
10. Jõgeva Linnavalitsus on kohustatud tagama: 

10.1 linna reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu; 
10.2 ühissõiduki peatuse ooteala või platvormi puhastamise; 
10.3 heakorratööde korraldamise linna omandis olevatel maatükkidel, linna tee-

del, parkides, haljasaladel ja supluskohtades; 
10.4 vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ja nende regulaar-

se tühjendamise; 
10.5 linna tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimedega siltide või 

viitade olemasolu, mis vastab linnas kasutatavale ühtsele kujundussüstee-
mile; 

10.6 vajadusel abi omanikele heakorratööde tegemiseks vastava tellimuse alusel.  
 
11. Omanik on kohustatud:  

11.1 kasutama oma kinnistut nii, et see ei oleks vastuolus üldiste huvidega, sh 
käesolevas eeskirjas fikseeritud nõuetega; 

11.2 tagama, et maatüki seisund ei ohustaks keskkonda; 
11.3 korras hoidma oma kinnistu piirdeaia; 
11.4 teostama heakorratöid kinnistuga külgneval või piirneval puhastusalal; 
11.5 puhastama maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, sadeveekraavi ja -truupi kui 

eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse; 
11.6 pügama heki ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole 

kinnistu piire, varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jala-
käija või sõiduki liiklust; 

11.7 hoidma korras oma kinnistu ja rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu 
reostamise ja risustamise vältimiseks. 

11.8 korras hoidma hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid; 
11.9 paigaldama oma maatüki piiridesse prügiurnid (-konteinerid), tagama prügi 

vajaliku regulaarsusega äraveo; 
11.10 tagama vastavalt tänava hoonete numeratsioonile õige hoone numbri ja 

korteri numbri olemasolu ning neid pimedal ajal valgustama; 
11.11 tagama keldri-, katuse- ja pööninguukse lukustatuse ööpäev läbi; 
11.12 tagama jäätmekäitluse vastavalt Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirjale; 
11.13 kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid 

jms, ning tagama tööde ajal tänaval ohutu liikluse; 
11.14 tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse. 

 
12. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud: 

12.1 täitma kaevetööde ja tänavate ajutise sulgemise eeskirju; 
12.2 järgima hoone välisilme muutmisel ning fassaadi ümberehitamisel riigi ja 

Jõgeva linna õigusaktidega sätestatud korda; 
12.3 vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele; 
12.4 hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee; 
12.5 säilitama sadevete väljakujunenud äravoolu; 
12.6 rajama ning korras hoidma piirdeaia või muu tõkke; 
12.7 pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrasta-
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ma selle ümbruse. 
 
13. Tehnovõrgu omanik on kohustatud: 

13.1 korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu; 
13.2 hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab 

liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea 
peab olema teekattega ühes tasapinnas. 

 
14. Tänavakaubanduse müügikoha omanik on kohustatud: 

14.1 korras hoidma müügikoha ümbruse 6 m raadiuses, kui pole kokku lepitud 
teisiti; 

14.2 koristama pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse; 
14.3 täitma muid Jõgeva linna turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirjaga sätes-

tatud heakorranõudeid. 
 
15. Mitme elamu ühiskasutuses oleva prügikonteineri asukoht määratakse kindlaks 

detailplaneeringuga või elamute omanike ettepanekul Jõgeva Linnavalitsuse poolt 
kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja prügi vedava isikuga. 

 
16. Prügikonteineri korrashoiu (terve, värvitud, korralikult suletava kaanega) peab ta-

gama selle omanik. 
 
17. Prügi ja veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud 

prügi (ka kauba). 
 
18. Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult 

puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle 
omanik. 

 
19. Raudteemaa ja raudteeülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama tee 

omanik ja raudtee omanik vastavalt neile kuuluva kinnistu ulatuses. 
 
20. Laste üldkasutatava mänguväljaku omanik on kohustatud korraldama liivakasti 

liiva väljavahetamist vähemalt üks kord aastas ja tagama mänguväljaku inventari 
hooldamise ning remondi. 

 
21. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi, puhastama hilje-

malt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või lepingus määratud täht-
ajaks. 

 
 
III  Nõuded linnas elavale või viibivale isikule 
 
22. Heakorra tagamiseks on keelatud: 

22.1 risustada ja reostada linna territooriumi ja ehitisi (maha sülitada, loopida 
prahti ja suitsukonisid, päevalilleseemneid jms), kritseldada hoone seinale, 
müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne või kahjustada neid muul viisil; 

22.2 välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja reklaamstendi, järgimata selleks riigi 
ja Jõgeva linna õigusaktidega kehtestatud korda; 

22.3 kahjustada haljasala, lilli, pargiinventari (prügiurn, lillekast, pink, valgusti 
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jms), ümber paigutada omavoliliselt pargiinventari ja piiret; 
22.4 vigastada ja omavoliliselt raiuda puud, põõsast, rikkuda murukamarat, tee-

katet; 
22.5 põletada kulu ja prahti ning teha lõket ilma Jõgevamaa Päästeteenistuse 

kooskõlastuseta; 
22.6 rajada haljastust, istutada puud ja põõsast üldkasutataval maa-alal ilma Jõ-

geva Linnavalitsuse kooskõlastuseta; 
22.7 kloppida riiet ja vaipa mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada 

akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža 
piirdest kõrgemal; 

22.8 hoida kütte- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist 
kõrgemal või väljaspool kinnistu piiri; 

22.9 ehitada kinni rõdu või lodžat ilma kehtestatud korras kinnitatud projektita; 
22.10 visata üldotstarbelisse prüginõusse või konteinerisse vedelaid jäätmeid, 

kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiiv-
seid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu kaant; 

22.11 lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või -kanalisatsiooni, reostada või 
risustada neid muul viisil; 

22.12 matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine; 
22.13 paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit; 
22.14 valada kütte- ja määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisesse veekogusse või 

maapinnale; 
22.15 kasutada tuhka või kloriide lume- või libedusevastaseks tõrjeks kõnni- või 

pargiteel; 
22.16 loopida lund sõiduteele; 
22.17 kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale 

haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljas-
alale või mujale selleks mitteettenähtud kohta; 

22.18 telkida selleks mitteettenähtud kohas; 
22.19 ujutada loomi üldkasutatavas supluskohas; 
22.20 kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset 

müra, vibratsiooni või tolmu; 
22.21 sõita kõnniteele laadimistöödeks üle 3500 kg täismassiga veokiga; 
22.22 ladustada metsa- või saematerjali kõrgemates virnades kui 6 meetrit; 
22.23 pesta autot selleks mitteettenähtud kohas; 
22.24 sõiduteedel heakorratööde tegemise käigus kuhjata lund ja jääd kõnni-

teele. 
 
 
IV  Vastutus 
 
23. Eeskirja rikkuja kannab vastutust kehtivate õigusaktidega sätestatud korras. 


