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Teede ja tänavate sulgemise kord
Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse“ § 6 lõike 4, § 7² lõike 3 ja § 12 lõike 1 ning Sillamäe
Linnavolikogu 25. veebruari 2016. a määruse nr 51 „Liiklusseaduses sätestatud kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1)

(2)

(3)

(4)

Teede ja tänavate ajutise sulgemise kord (edaspidi kord) sätestab Sillamäe linna
territooriumil asuva avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala või
selle osa (edaspidi tänav) liiklusväliseks otstarbeks sulgemise korra ning tänava
sulgemise üldised tingimused.
Korda ei kohaldata tänava ajutisele sulgemisele seoses liikluskorraldusvahendite
hooldamise või taastamisega, teekatte ja teepeenra puhastamisega või taastamisega, tee
hooldusega, libedustõrje teostamisega ja liiklusõnnetusega ega peatumisele ja
parkimisele „Liiklusseaduse“ tähenduses.
Tänava sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemisluba), kui tänavat
kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tänava tavapäraseks
liiklemiseks sulgemine.
Tänava sulgemisloa taotleb füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb
tänava või selle osa sulgemine (edaspidi sulgeja). Kui sulgemisega kaasneb kohustus
tasuda teede ja tänavate sulgemise maksu, on sulgeja maksumaksjaks Sillamäe
Linnavolikogu 26. novembri 2019. a määrusega nr 49 „Teede ja tänavate sulgemise
maks“ kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu tähenduses.

§ 2. Sulgemisloa taotlemine
(1)

Sulgemisloa taotlemiseks esitab sulgeja Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale (edaspidi osakond) vähemalt 7 päeva enne tänava sulgemist vormikohase
taotluse (käesoleva määruse lisa 1), mis sisaldab järgimisi andmeid:
1) sulgeja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress ja kontaktandmed
(telefon, e-post);
2) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja
kontaktandmed (telefon, e-post);
3) andmed suletava ala kohta (tänava nimi, sõidutee, jalgtee/teepeenra laius, sellest
suletava osa laius ja pikkus, suletava väljaku, parkla, haljasala (park, puhkeala)
aadress ja pindala);
4) andmed sulgemisel esinevate asjaolude kohta (suletakse ainult jalakäijate
liiklemiseks ettenähtud tänava osa, sulgemine toimub ainult öisel (20.00–06.00) ajal
tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta terve tänava ulatuses

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

liigelda, sulgemine toimub ainult puhkepäeval või riiklikul pühal, avaliku
liiniveoliiklusega tänavad suletakse avalikku liinivedu takistamata, taastamata
teekatte tõttu avatakse liiklus piiratud tingimustel);
5) sulgemise alguse ja lõpukuupäev, alla 24 tunnise sulgemise korral sulgemise alguse
ja lõpu kellaaeg;
6) sulgemise põhjus.
Kui liikluse ümberkorraldamisega kaasnevad kulud, peab sulgemisloa taotleja taotluses
kinnitama asjaomaste kulude hüvitamist Sillamäe Linnavalitsusele.
Taotluse lisana esitab sulgeja kooskõlastamiseks ajutise liikluskorralduse skeemi, mis
on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43
„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.
Kui sulgemisluba taotletakse Sillamäe Linnavolikogu 26. novembri 2019. a määruses
nr 49 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ nimetatud esimese tüübi tänava või üle 50%
tänava osa sulgemiseks, tuleb taotlus esitada vähemalt 14 päeva enne tänava sulgemist.
Kui sulgemisluba taotletakse tänava sulgemiseks, millega kaasneb ühistranspordiliinide
töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse
taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, tuleb taotlus
esitada vähemalt 30 päeva enne tänava sulgemist.
Tänava sulgemisel avarii likvideerimiseks, samuti tänava sulgemisel hoonetelt ja
rajatistelt jääpurikate ja lume eemaldamiseks, on sulgeja kohustatud viivitamatult
informeerima osakonda ja korraldama ajutiselt liiklust vastavalt majandus- ja
taristuministri poolt kehtestatud nõuetele. Sulgemisloa taotluse esitab sulgeja
osakonnale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tänava sulgemist. Kui tänava sulgemine
hoonetelt ja rajatistelt jääpurikate ja lume eemaldamiseks kestab üle ühe päeva, esitab
sulgeja esimesel tööpäeval pärast sulgemist sulgemisloa taotluse.
Osakond kooskõlastab sulgemisloa taotluse Sillamäe linnaga sõlmitud lepingu alusel
Sillamäe ühistranspordiliine teenindavate ettevõtetega, kui suletavat ala läbivad
ühistranspordiliinid.
Sulgemisloa taotleja võib taotluse ja liikluskorralduse skeemi kooskõlastada enne
osakonnale esitamist käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juriidiliste isikutega.

§ 3. Sulgemisloa andmine
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Osakond annab sulgemisloa (käesoleva määruse lisa 2) hiljemalt sulgemisele eelnevaks
tööpäevaks. Juhul, kui osakond keeldub sulgemisloa andmisest, teavitab ta sellest
sulgemistaotluse esitajat hiljemalt 3 tööpäeva enne planeeritava sulgemise algust.
Käesoleva korra § 2 lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel valmistab osakond ette
linnavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle Sillamäe Linnavalitsuse istungile.
Sulgemisloale märgitakse:
1) sulgeja nimi ja registri- või isikukood;
2) suletava tänava nimi, suletava väljaku, haljasala ja jäätmaa aadress ning sulgemise
ulatus;
3) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja
kontaktandmed (telefon, e-post);
4) sulgemise tähtaeg, vajadusel kellaaeg;
5) sulgemise põhjus;
6) sulgeja kohustused liiklusohutuse ja heakorra tagamisel.
Sulgemisloa andmisel on õigus avalikust huvist lähtuvalt või muudel põhjendatud
juhtudel pikendada või lühendada tänava sulgemise tähtaega ning suurendada või
vähendada suletavat maa-ala.
Kui tänava sulgemisega kaasneb liikluse ümbersuunamine, teavitab osakond pärast
sulgemisloa andmist, kuid mitte hiljem kui üks päev enne sulgemise algust sulgemisest
Sillamäe linna veebilehel ja vajadusel kohalikus ajalehes. Osakond informeerib liikluse

ümbersuunamisega tänava sulgemisest täiendavalt Politsei- ja Piirivalveameti Ida
prefektuuri, Päästeameti Ida päästekeskust, kiirabiteenuse osutajat ja Sillamäe linnas
ühistranspordi korraldajat.
§ 4. Sulgeja kohustused
Sulgeja on kohustatud:
1)
paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja
teabetahvli, mis vastavad nii osakonnaga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile kui
ka Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele
liikluskorraldusele“;
2)
suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või paigaldatud piiretest järgima
Sillamäe linna heakorra eeskirja;
3)
pärast sulgemise lõpetamist kõrvaldama ajutised märgid ja piirded ning heakorrastama
eelnevalt suletud ala;
4)
hüvitama osakonnale sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise kulud.
Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse
ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest;
5)
osakonna nõudmisel linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama
puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu;
6)
teavitada sulgemisest isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal
elavaid elanikke ja seal asuvaid ettevõtteid ja asutusi;
7)
tagada jalakäijate ja sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele,
asutustele ja elamutele;
8)
sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisel võtma kohe
tarvitusele kõik abinõud sulgemise lõpetamiseks;
9)
võimaldama sulgemisloa või selle koopia ning liikluskorralduse skeemiga tutvuda ka
suletaval alal.
§ 5. Sulgemisloa andmisest keeldumine
(1)

(2)

Sulgemisloa andmisest keeldutakse juhul, kui:
1) sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate sulgemise maksu osas Sillamäe linnas;
2) sulgeja on rikkunud käesoleva korra nõudeid;
3) kui sulgejale on eelnevate sulgemiste korral antud tähtaeg tänava sulgemisele
eelnenud olukorda viimiseks ning sulgeja ei ole vastavaid töid määratud tähtajaks
teinud;
4) kui samal ajal kehtiva sulgemisloa tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või
võimatuks;
5) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
6) jooksva aasta jooksul on sulgejale antud sulgemisluba tunnistatud kehtetuks
käesoleva korra § 7 lõike 1 punktide 2 või 3 alusel.
Sillamäe Linnavolikogu poolt määratud esimese tüübi tänavatele võib keelduda
sulgemisloa andmisest liikluse tipptundidel tööpäevadel kella 7.00-9.00 ning 16.0018.00.

§ 6. Sulgemisloa muutmine ja tähtaja pikendamine
(1)

(2)

Sulgemisloa andmete muutumisel esitab sulgeja käesoleva korra § 2 lõike 1 kohase
taotluse, millele lisab liikluskorralduse muutumisel käesoleva korra § 2 lõike 3 kohase
liikluskorralduse skeemi.
Kui sulgemisloa tähtaeg jääb samaks, vormistatakse muudatus sulgemisloa muutmise
otsusega.

(3)
(4)

Tähtaja pikendamise korral antakse pikenenud tähtajaks välja uus sulgemisluba.
Sulgemisloa muutmisest võib keelduda käesoleva korra §-s 5 toodud alustel.

§ 7. Tänava sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine
(1)

(2)

Sulgemisloa võib peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
1) sulgeja on esitanud vastava taotluse;
2) sulgeja on esitanud tänava sulgemisloa taotluses valeandmeid;
3) sulgeja ei täida tänava sulgemise korraldamisel käesoleva korra nõudeid või
sulgemisloa tingimusi;
4) seda tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.
Sulgemisloa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel edastatakse vastav otsus sulgejale
hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneval tööpäeval.

§ 8. Sulgemise lõpetamine enne tähtaega ja sulgemisloa lõpetamine
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Sulgemise lõpetamisel enne tähtaega peab sulgeja sulgemisloa andjat kohe teavitama.
Kui sulgemine lõpetatakse enne tähtaega, on sulgejal õigus saada enam makstud osa
teede ja tänavate sulgemise maksust tagasi Sillamäe Linnavolikogu kehtestatud
määrades ja korras.
Sulgemisluba lõpeb tähtaja saabumisel.
Kui tänava sulgemine kaasnes ehitus- või remonttöödega, teatab sulgeja osakonnale
tänava tavapäraseks liiklemiseks avamisest kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval.
Kui kontrollimisel ei vasta tänav sulgemisele eelnenud olukorrale, määrab sulgemisloa
väljastaja kümne tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teate
saamist sulgejale tähtaja tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks.
Kui tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks on vaja sulgeda tavapäraseks
liiklemiseks tänav, tuleb esitada käesoleva korra § 2 lõigete 2 ja 3 kohased sulgemisloa
taotlemise dokumendid.

§ 9. Tänava sulgemine
Tänava sulgemine ei tohi olla ulatuslikum, st kesta kauem ega olla kehtestatud varem või
suuremale maa-alale, kui seda on lubatud sulgemisloaga.
§ 10. Järelevalve ja vastutus
(1)

(2)

Järelevalvet käesoleva korra nõuete täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele
osakonna juhataja ja linnamajanduse spetsialist, järelevalve inspektor ja Politsei- ja
Piirivalveameti Ida prefektuur.
Käesolevas korras sätestatud nõuete rikkujad kannavad vastutust seaduses sätestatud
korras.

§ 11. Rakendussätted
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.
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