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Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas 
 
I ÜLDSÄTTED  
 
1. Käesolev kord reguleerib üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklemist Põlva linna 
haldusterritooriumil.  
 
2. Termineid tuleb käesolevas korras mõista alljärgnevalt:  
1) üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõiduk– üle 3,5-tonnise registrimassiga C- kategooria auto, 
traktor, liikurmasin või autorong, mille veduk on üks eelpool nimetatud mootorsõidukitest; 
2) eritalituse sõiduk – kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev alarmsõiduk ning teehoiu ja teel 
möödapääsmatuid tööülesandeid täitev hooldussõiduk;  
3) spetsiaalsõiduk – sõiduk, mis on komplekteeritud spetsiaalseadmetega tööülesannete täitmiseks.  
 
3. Erakorralisteks vedudeks annab loa teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 “Tee 
omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade ning 
erilubade väljastamise kord” alusel Põlva Linnavalitsus. 
 
II LIIKLUSPIIRANGUD  
 
4. Põlva linnas on liiklusmärgi nr. 313 mõjupiirkonda jäävatel tänavatel  üle 3,5-tonnise registri-
massiga mootorsõidukite liiklus ilma vastava kirjaliku loata keelatud. 
 
5. Sõiduluba ei ole vajalik mootorsõidukite liiklemiseks liiklusmärgi nr 313 mõjupiirkonnast välja 
jäävatel tänavatel.  
 
6. Liikluspiirangud ei kehti eritalituse sõidukitele ja autobussidele.  
 
7. Liikluspiirangu piirkonnad tähistatakse liikluseeskirja kohaselt.  
 
III LUBADE VÄLJASTAMINE  
 
8. Sõiduluba väljastatakse üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõidukile sõiduks liikluskeelu 
piirkonda, kui vedu ei ole võimalik teostada väiksema veokiga.  
 
9. Luba väljastatakse: 
1) Põlva linna haldusterritooriumil asuvate asutuste, ettevõtete ja ettevõtjate varustamiseks; 
2) Põlva linna elanike teenindamiseks ja varustamiseks; 
3) spetsiaalsõidukile tööülesande täitmiseks; 
4) asutuse, ettevõtte, ehitus- või remondiobjekti teenindamiseks; 
5) liikluseeskirja kohaselt tähistatud ja valvega parkimiskohta sõitmiseks. 



10. Luba väljastatakse veoki omanikule või tema volitatud isikule (veoki kasutajale) või 
mootorsõiduki tehnilises passis märgitud kasutajale kirjaliku taotluse alusel . 
 
11. Luba peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) isiku nimi, kellele on luba väljastatud;  
2) veoki registreerimismärk;  
3) veoki ja haagise mark ja registrimass;  
4) sõidu marsruut ja sihtpunkt;  
5) loa väljastaja;  
6) loa number;  
7) loa väljastamise kuupäev;  
8) loa väljastanud ametiisiku nimi, ametikoht ja allkiri;  
9) loa kehtivusaeg. 
 
12. Sõidulubasid kehtivusega 1 kuni 3 ööpäeva (ühekordne luba)väljastab taotluse alusel ehitus- ja 
planeerimisosakond  või  Põlva Linnavalitsusega vastava kokkuleppe sõlminud ettevõtja. 
 
13. Sõiduloa taotleja tasub ettevõtjale ühekordse sõiduloa väljastamisega kaasnevad kulud, ehitus- ja 
planeerimisosakonna poolt väljastav ühekordne sõiduluba on  teenustasuta. 
 
14. Sõiduloa 3 päeva kuni 1 aasta väljastab vastava taotluse alusel ehitus- ja planeerimisosakond 5 
tööpäeva jooksul. Ehitus- ja planeerimisosakonna poolt väljastatav sõiduluba on teenustasuta. 
 
15. Ehitus- ja planeerimisosakonna poolt väljastatavale sõiduloale kirjutab alla linnavalitsuse poolt 
määratud ametiisik. 
 
16. Ehitus- ja planeerimisosakonna poolt väljastatava loaga võrdsustatud dokumendiks loetakse 
sihtkoha aadressiga (linn, tänav, maja number) varustatud kauba saatedokumendid. 
 
17. Sõiduluba ei väljastata:  
1) keelupiirkonnas tänavate ääres parkimiseks; 
2) kui ei ole tagatud kauba mittepudenemine või tänavate risustamise vältimine. 
 
19. Käesoleva korraga lahendamata küsimused lahendab ehitus- ja planeerimisosakond. 
 

       

 

 

 

   
                                        
   


