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Soovite Valga Maavalitsuse seisukohta alljärgnevates küsimustes: 

 

Õru Vallavalitsuse poole pöördus Agana kinnistu omanik, kes soovib Priipalu-Ratniku tee 

ümbertegemist, kuna tee on temale kuuluva kinnistu juures järsu kurviga ning piirab 

vastutuleva sõiduki märkamist ning palub teelõigu ümber tõsta Agana kinnistule. 

 

Küsite, kas on otstarbekas ehitada tee ümber eramaale ehk Agana kinnistu omanikule 

kuuluvate hoonete teise külge. Samuti teavitate, et tegemist on mitmetele kinnistutele viiva 

väikese liiklusintensiivsusega teega.  

 

Valga Maavalitsus üldjuhul ei poolda teede eraomandisse andmist, sest praktika näitab, et 

eraomandis olevatel teedel ei ole võimalik tagada avalikust huvist lähtuvat eesmärki. Antud 

juhul on tegemist avalikus kasutuses oleva valla teega, mis teenindab mitut kinnistut ja 

seetõttu ei ole teelõigu rajamine eramaale mõistlik. Oluline on, et Priipalu-Ratniku tee jääks 

olenemata asukohast kogu ulatuses valla omandisse.  

 

Kuna Õru vallal ei ole otsest vajadust tee asukoha muutmiseks, siis loomulikult ei saa see olla 

kohalikule omavalitsusele otstarbekas, kuna tee asukoha muutmiseks tuleb  läbi viia teatud 

protseduurid, mis omakorda toovad kaasa kulutused (maaüksuste mõõdistamine, 

kinnistamine, uue tee rajamine, notaritasu jne). Samas kui avalduse esitaja on nõus 

kompenseerima kulud, mis menetlusega kaasnevad, siis võib Õru vald kaaluda kinnistute 

vastastikku võõrandamist vahetuslepinguga.  

 

Kui Agana kinnistu omanik on nõus kandma kulud ja Õru vald ei ole vastu tee asukoha 

muutmisele, tuleks kõigepealt tee Õru valla munitsipaalomandisse taotleda, sest täna on  

Priipalu-Ratniku tee  jätkuvalt riigi omandis olev reformimata maa, millega iseenesest 

tehinguid teha ei saa.  

 

Tee tuleb munitsipaalomandisse taotleda mitmes osas ja vastava teelõigu peab vormistama 

eraldi kinnistuna. Samuti tuleb Agana kinnistu jagada ja teeosa välja mõõta ning kinnistada. 

Pärast seda on võimalik mõlemad kinnistud vastastikku võõrandada.  
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Teine probleem seondub sama Priipalu-Ratniku teega, millele Agana kinnistu omanik soovib 

lisada tee kõrvale maad riigi reservmaast nr AT031125021 ehk viia piir tee ümbertõstmise 

korral tema hoonest kaugemale. 

 

Olenemata sellest, kas Õru vald soovib tee asukohta muuta või mitte, riigi reservmaa 

piiriettepaneku ja tee vahelist piiri on alati võimalik korrigeerida.  Kohalikul omavalitsusel 

tuleb ära määrata tee teenindusmaa. Kui Maa-amet alustab riigireservmaa riigi omandisse 

jätmisega saab kohalik omavalitsus esitada täpsustuse piiride kulgemise kohta, misjärel Maa-

ametil on võimalik riigireservmaa piire korrigeerida. 
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