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Tartu valla teehoiukava kinnitamine
Tartu valla teehoiukava eesmärk on saada ülevaade vallateede ja avalikus kasutuses olevate
erateede seisundist ning planeerida tegevused aastateks 2020 – 2022. Teehoiukava annab
vallavalitsusele võimaluse pikemalt tegevusi ette planeerida, teha vajalikud projekteerimistööd ja
viia soodsamatel tingimustel läbi ehitushanked.
2020. aasta tööd on planeeritud vastavuses valla 2020. aasta eelarvega. Tegevused 2021. ja 2022.
aastateks on planeeritud lähtudes eelarvestrateegiast. Teehoiukava vaadatakse üle igal aastal
koos vallaeelarve koostamise ja menetlemisega.
Võimalikud projektirahade taotlemised on teehoiukavas märgitud tärniga*. Projektirahadega
ehitatavad teed ei ole seotud konkreetsete aastatega, sest ei ole teada võimalused toetuste
taotlemiseks.
Teehoiukava on jaotatud viieks kategooriaks: teede hooldus, teede ehitus ja rekonstrueerimine,
kergliiklusteede ehitus, tänavavalgustuse ehitamine ja sillad.
Teede iga-aastane hooldusvajadus kaardistatakse igal aastal vallateedel ja avalikku kasutusse
võetud teedel tehtavate ringsõitudega. Teede hooldus on teehoiukavas välja toodud ühe
tervikliku summana, sest hoolduse vajadus liigiti kõigub aastate lõikes oluliselt ja seda ei ole
võimalik väga täpselt ette planeerida.
Teede ehituse ja rekonstrueerimise alla on koondatud uute teelõikude ehitamine, kruusateedele
katete ehitamine, suuremad pindamis- ja remonditööd. Võimalusel kaasatakse ehitustesse ka
elanike ja erasektori vahendeid. Tööstusaladele juurdepääsuteede parandamiseks otsitakse
võimalusi toetusrahadest.
Kergliiklusteede ehitust omavahenditest planeeritakse lühemate lõikude kaupa Raadi-Kõrveküla
piirkonnas. Pikemate lõikude ehitamiseks otsitakse võimalusi toetusrahadest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ehitusseadustiku § 92 lg 7 ja Tartu
Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus § 24 lg 2 alusel Tartu
Vallavalitsus
otsustab:
1. Kinnitada Tartu valla teehoiukava aastateks 2020 – 2022 vastavalt korralduse lisale.

2. Teostada valla teehoiukavas sätestatud tööd vastavalt korraldatavate hangete tulemustele.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Tartu Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
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