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Riigitee 90 Põlva-Karisilla km 27,425 sulgemisluba
Võttes aluseks AS TREF taotluse 11.11.2019 kiri nr 57 ja lähtudes Maanteeameti põhimääruse §
10 lõikest 17 luban sulgeda riigitee 90 Põlva-Karisilla km 27,425 põhitee truubi paigalduse ajaks
liiklusele 18.11.2019 kell 08:00 – 24.11.2019 kell 08:00.
Tulenevalt liiklusseaduse § 72 lõikest 3 ja § 6 lõikest 4 liikluseks suletud ajal nimetatud kannab
Asso Kruusimägi (kontakt +372 5154 501) täielikku vastutust kooskõlastatud liikluskorralduse
joonise ja liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ sätestatud nõuete
täitmise eest.
Tee sulgeja on kohustatud:
1. Teavitama liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Maanteeametit Tark Tee liikluspiirangute
iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Maanteeameti e-teeninduse kaudu. Teavitus tuleb
saata vähemalt 24 tundi enne piirangu kehtestamist või tööde alustamist.
2. Teavitama tee sulgemisest ja liikluskorralduse muudatustest teehooldajat AS TREV-2 Grupp
(trev2@trev2.ee) vähemalt 24 tundi enne tööde algust.
3. Teavitama Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit tee sulgemisest vähemalt 1 tööpäev
ette.
4. Teavitama tee sulgemisest MTÜ Kagu Ühistranspordikeskust ja kohalikku omavalitsust
esimesel võimalusel.
5. Tähistama töökoha ja ümbersõidutee vastavalt ajutisele ümbersõidu liikluskorraldusprojektile,
sealhulgas arvestama üldskeemi kohta tehtud märkusi (Lisa 2). Vajadusel kasutama liikluse
reguleerijaid, kes annavad liiklejatele infot ümbersõidu võimaluste kohta.
6. Tagama sulgemisperioodil ümbersõiduteede vastavuse Majandus- ja taristuministri 14.07.2015
määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ (kattega tee seisundinõuded kõrvalteedel tasemele 1 ning
kruusatee seisundinõuded tasemele 1).
7. Tagama jalakäijatele ohutu läbipääsu kogu sulgemisperioodi jooksul.
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8. Tasuma ühistranspordi korraldamise täiendavad kulud, mis on tingitud tee sulgemisest, vedaja
poolt kilomeetri tariifi põhjal esitatud arve alusel. Kontakt Sander Saar, Kagu
ühistranspordikeskus, tel. 58558702, e-post: sander.saar@ytk.ee .
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