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Heakorrastamistööde loetelu, mille kohta võib taotleda toetust 

 

TEGEVUS, KOOD TEGEVUSE KIRJELDUS 

1. Teeremont      

Kood 01 

[RT IV, 31.12.2020, 9, jõust 03.01.2021]   

Teekatte remont, sh asfalteerimine, pindamine, 

teekattes olevate aukude remont jne 

 

2. Kõnnitee rajamine või remont 

Kood 02 

Kõnniteede ehitamine korteriühistu maja esiste 

väljakujunenud jalgradade asemele, olemasoleva 

kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine 

3. Sademeveeprobleemi lahendamine 

Kood 03 

Kraavide puhastamine, sademevee immutamine 

pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või 

lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud 

projekti kohaselt 

4. Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud 

rajatise rajamine või parendamine 

      Kood 04 

Olemasoleva haljasala murukatte korrastamine. 

Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru 

külvamist, probleemkohtade katmist 

murumätastega ning lillepeenarde rajamist 

5. Kõrghaljastuse rajamine või parendamine 

Kood 05 

Puude ja dekoratiivsete põõsaste istutamine, 

väljalangenud puuistikute asendamine, 

olemasolevate puude korrastamine, probleemsete 

puude mahavõtmine 

6. Mängu- või spordiväljakute, parklate või muude vaba 

aja veetmiseks mõeldud rajatiste ehitamine 

 Kood 06 

Mänguväljakutele täiendavate konstruktsioonide 

paigaldamine, uute mängu- ja spordiväljakute 

rajamine vastavalt kooskõlastatud eskiiside 



7.Parkimisplatsi rajamine või parendamine 

Kood 07 

Olemasoleva parkimisplatsi asfaltkatte 

parandamine, asfaltkatte uuendamine, 

parkimisplatsi rajamine, olemasoleva 

parkimisplatsi laiendamine, parkimiskohtade 

tähistamine, parkimiskorda reguleerivate 

liiklusmärkide paigaldamine vastavalt 

kooskõlastatud projektile 

8. Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine 

või parendamine 

Kood 08 

Prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi 

rajamine või korrastamine ja süvakogumismahuti 

paigaldamine 

9. Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine Olemasoleva tänavavalgustussüsteemi 

  
            Kood 09 korrastamine, tänavavalgustuse paigaldamine 

vastavalt kooskõlastatud projektile 

  

   10. Aia või piirde rajamine või parendamine,        

sh tõkkepuu paigaldamine 

        Kood 010 

Olemasoleva aia või muu piirde korrastamine, uue 

rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine 

11. Hooviinventari paigaldamine või korrastamine      

 Kood 011 

 

 

 

12. Puuetega inimeste liikumistingimuste 

parendamisele suunatud tegevus 

Kood 012 

 

13.Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine 

korterelamute hooviala turvalisuse tagamiseks 

Kood 013 
[RT IV, 14.04.2016, 51, jõust.17.04.2016] 

Istepinkide paigaldamine, olemasolevate 

istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja 

pesukuivatusraamide korrastamine või 

paigaldamine 

 
 

Panduse ja käsipuude paigaldus 

 


