
KORRALDUS 
 
 
 
Õru        9.november 2007 nr 89 
 
 
Suurpäido-Rooni-Virna tee ja tuletõrje veevõtu tiigi  
ning Erika-Krantsi tee ja tuletõrje veevõtu tiigi 
projekteerimistingimused 
 
 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, 
ehitusseaduse § 19 lg 3 ja Õru valla ehitusmääruse § 14 lg 2 p 5 
 
Õru vallavalitsus o t s u s t a b: 
 
1. Määrata Suurpäido-Rooni-Virna tee ja tuletõrje veevõtu tiigi ning Erika-Krantsi tee ja 
tuletõrje veevõtu tiigi projekteerimistingimused .  
 
2. Korraldus jõustub 12. november 2007. a. 
 
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 
või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 
päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates. 
 
 
Andres Palloson     Klaudia Tuhkanen 
 
 
 
Vallavanem      Vallasekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 
Õru Vallavalitsuse 9. novembri 2007. a  
korralduse nr 89  juurde 
 
 
Suurpäido-Rooni-Virna tee ja tuletõrje veevõtu tiigi ning Erika-Krantsi tee ja tuletõrje 
veevõtu tiigi projekteerimistingimused  
 
Projekti tellija: Metsatervenduse OÜ 
Projekteerimise tingimused kehtivad 1 aasta alates tingimuste väljastamise kuupäevast. 
 
1. Lähtedokumendid 
1.1 Metsatervenduse OÜ taotlus  
1.2 Asukohaskeemid lisa 1 ja lisa 2 
 
2. Lähteandmed 
2.1 Projekt koostada vastavalt teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusele nr 54 
“Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.  
2.2 Arvestamisele kuuluvad Õru Vallavalitsuse arhiivis asuvad kehtivad planeeringud:  
2.2.1. Õru valla üldplaneering (koostaja OÜ Teadmised ja lahendused).  
2.2.2. Valga maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (koostaja Valga Maavalitsus). 
2.3. Projekti koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt 
kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 
1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise 
aeg.  
2.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
 
3. Projektlahenduse sisu 
3.1 Projekteerida teed ja tiigid asukohaskeemidel ja taotluses näidatud mahus. 
3.2 Sademetevee ärajuhtimine lahendada kraavidega  
3.3 Tiikidel tagada loomadele ohutu juurdepääs veele 
 
4. Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile) 
4.1 Päästeamet; 
4.2 Valgamaa Keskkonnateenistus; 
4.3 Valga Maaparandusbüroo; 
4.4 Õru Vallavalitsus. 
 
5. Kooskõlastatud projekt esitada (esitada kaks identset kausta, millest üks köita 
pappkaantega arhiveerimiseks vallavalitsuse projektide arhiivis) Õru Vallavalitsusele 
ehitusloa taotlemiseks. 
 
 
 
 
Klaudia Tuhkanen 
Vallasekretär 


