LASVA

VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Lasva

28. aprill 2017.a nr 1-1.5/5

Erilubade taotluste menetlemise kord Lasva vallas
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja
liiklusseaduse § 341 lõike 3 alusel ning kooskõlas majandus- ja taristuministri 04.09.2015
määrusega nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning
tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“.
§ 1. Korra eesmärk ja ulatus
Korra eesmärgiks on määrata kindlaks eriloa taotluste menetlemise toimingud Lasva
Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus).
§ 2. Mõisted
Korras kasutatakse mõisteid majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusest nr 114 „Eriveo
tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud
kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ lähtuvalt.
§ 3. Eriloa taotluse vastuvõtmine ja menetlemine
(1) Eriloa taotlusi võtab vastu vallavalitsuse korraldusega määratud ametnik (edaspidi menetleja).
(2) Eriloa taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikult eriloa taotluse vormil (Lisa 1) elektroonselt
e-posti aadressile vald@lasva.ee või paberkandjal aadressile Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald,
Võrumaa 65401.
(3) Menetleja kontrollib taotluses esitatud andmeid ja liiklusseaduse nõuete täitmist.
§ 4. Eriloa väljaandmisest keeldumine või eriloa kehtetuks tunnistamine
(1) Kui eriloa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või eriveo tingimusi ei täideta on
menetlejal õigus tunnistada eriluba ennetähtaegselt kehtetuks.
(2) Eriloa väljaandmisest keeldumisest või eriloa kehtetuks tunnistamisest tuleb taotlejat koheselt
teavitada.
§ 5. Eriloa väljastamise tasu
Eriloa väljastamise eest tasu ei võeta.
§ 7. Eriloa väljastamine
Menetleja vormistab eriloa vastaval vormil (Lisa 2) ja väljastab selle taotlejale kolme tööpäeva
jooksul alates taotluse saabumisest.
§ 8. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Heino Ojaperv
Vallavolikogu esimees

LISA 1
Lasva Vallavolikogu
28.04.2017.a
määrusele nr 1-1.5/5

ERILOA TAOTLUS
Erivedu teostava
ettevõtte nimi
Aadress
Telefon
E-post
Taotleja nimi
Aadress
Telefon
E-post
Alates (kuupäev)
Kavatsetav veoaeg

Sõiduki liik, mark,
mudel ja
registreerimismärk
Veetava koorma
(seadme) nimetus,
mõõtmed ja mass

Veduk

Luba e-posti teel
Loale tullakse
järgi
Poolhaagis

Täishaagis

Pukseeritav seade, eriveerem

Kuni (kuupäev)

Mass (t)
1

Suur- ja/või
raskeveose
tegelikud
teljekoormused
tonnides

2

Tegelik
mass
(t)

Taotletav veotee
(kohanimede või
teenumbrite
kaudu)
Veokordade arv (veoaja
kohta)
Taotleja allkiri
Taotluse esitamise kuupäev

Kõrgus (m)
3

4

Kõrgus
teepinnast
(m)

5

Laius (m)
6

Laius
(m)

7

8

Pikkus
(m)

Pikkus (m)
9

10

11

12

Sõidukist tahapoole
ulatuv osa (m)

LISA 2
Lasva Vallavolikogu
28.04.2017.a
määrusele nr 1-1.5/5

ERILUBA nr .............
Erivedu teostava
ettevõtte nimi
Aadress
Telefon
E-post
Taotleja nimi
Aadress
Telefon
E-post
Kavatsetav
veoaeg
Sõiduki liik,
mark, mudel ja
registreerimismä
rk
Veetava koorma
(seadme)
nimetus,
mõõtmed ja
mass

Alates
(kuupäev)

Loale tullakse
järgi
Poolhaagis

Kuni (kuupäev)
Veduk

Pukseeritav seade,
eriveerem

Täishaagis

Mass (t)

1
Suur- ja/või
raskeveose
tegelikud
teljekoormused
tonnides

Luba e-posti teel

Tegeli
k
mass
(t)

Taotletav veotee
(kohanimede või
teenumbrite
kaudu)
Veokordade arv (veoaja
kohta)
Eriloa
väljastaja nimi
Väljastaja
allkiri
Väljastamise kuupäev

2

Kõrgus (m)

3

4

Kõrgus
teepinnast
(m)

5

Laius (m)

6

Laius
(m)

7

8

Pikkus
(m)

Pikkus (m)

9

10

11

12

Sõidukist
tahapoole ulatuv
osa (m)

