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Kinnitatud Avinurme Vallavalitsuse
29.10.2014.a.määrusega nr 5
VALLA TEE KASUTAMISE LEPING
Avinurmes,___________________20__a
AVINURME VALLAVALITSUS, kelle esindajana tegutseb Avinurme Vallavolikogu
21.04.2010 a .otsuse nr.27 alusel maanõunik ARVI LIIV ühelt poolt ( edaspidi
nimetatud Tee omanik ) ja _______________________________________________,
kelle esindaja tegutseb
_______________________________________________teiselt poolt ( edaspidi
nimetatud Tee kasutaja ) sõlmisid käesoleva valla tee kasutamise lepingu ( edaspidi
nimetatud Leping ) alljärgnevas:
1.LEPINGU OBJEKT.
1.1. Käesoleva lepinguga annab Tee omanik loa Tee kasutaja poolt volitatud autodel
_____________________________________________________________________
(mark, registrinumber )
kasutada Avinurme Valla bilansis olevat __________________külas asuvat
_____________________________________(edaspidi nimetatud Teed )
(tee nimetus, teeregistri number )
_______________________
(materjali/kauba nimetus ) veoks 4 t massipiirangu tsoonis.
1.2.Tee omanik ja Tee kasutaja fikseerivad veoeelse Tee
seisukorra ( vormistatakse kirjalik selgitus või fotografeeritakse olukord. )
1.3.Eeltatav kogus_______________
materjalil/kaubal
1.4.Veo teostamise ajavahemik_________________________________________

2.TEE KASUTAJA KOHUSTUSED
2.1.Tee kasutaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et Teed võimalikult vähe
kahjustada.
2.2.Kui ilmastik muudab Tee kasutamise võimatuks peab Tee kasutaja Tee omaniku
nõudmisel koheselt veo katkestama.
2.3.Tee kasutaja peab tagama, et pärast veo teostamist on Tee seisukord rahuldav
( puuduvad roopad, ära on koristatud veost tekkinud praht )

2.4.Tee kasutaja kohustub vastava vajaduse tekkimisel hiljemalt ühe kuu jooksul peale
tööde lõppemist taastama Tee esialgse seisukorra.
2.5.Veo lõpetamisel on Tee kasutajal kohustus teavitada sellest Tee omanikku, kes saab
Tee seisukorra üle vaadata.
3. LEPINGU KEHTIVUS
3.1. Leping jõustub allakirjutamisest.
3.2. Leping kehtib kuni Tee kasutaja on oma kohustused täielikult täitnud.
4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
4.1.Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva lepingu realiseerimisel, lahendatakse Tee
omaniku ja Tee kasutaja kokkuleppel.
4.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Ida-Viru maakohtus.
5. LEPINGU LÕPPSÄTTED.
5.1. Leping on alla kirjutatud kahes identses eksemplaris.
5.2.Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks ainult juhul kui on vormistatud
kirjalikult ja alla kirjutatud Tee omaniku ja Tee kasutaja poolt.

6.POOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD:
AVINURME VALLAVALITUS
registrikood 75023935
Võidu tn 9 Avinurme alevik
Avinurme vald 42101 Ida-Virumaa
Tel 33 97 431, + 372 5298874
e-kontakt: avinurme@avinurme.ee

_______________________________
registrikood_____________________
_______________________________
_______________________________
Tel_____________________________
e-kontakt________________________

_____________________________
ARVI LIIV
Maanõunik, kohalike teede hoolduse
eest vastutav isik
+ 372 5341872

_________________________________

