
 

JUURDEPÄÄSUTEE JA METSAMATERJALI LADUSTAMISKOHA KASUTAMISE LEPING 

 

 

         3, jaanuar 2020. a 

I. ERITINGIMUSED 

 

1. POOLTE ANDMED 

 

1.1. OMANIKU ANDMED 

ÄRINIMI/ EES- JA PEREKONNANIMI 

Kaido Tee 

REG.KOOD/ISIKUKOOD  

37703102728 

ESINDAJA EES- JA PEREKONNANIMI, 

ISIKUKOOD, ELUKOHT 

 

ESINDUSE ALUS 

 

ASUKOHT / POSTIAADRESS 

_______________________________ 

ARVELDUSKONTO NUMBER  

____________________________  

TELEFON 

________________ 

FAKS 

 

E-MAIL 

________________________ 

 

 

1.2. KASUTAJA ANDMED 

ÄRINIMI/ EES- JA PEREKONNANIMI 

Aare Abroi 

REG.KOOD/ISIKUKOOD  

36704212711 

 

ESINDAJA EES- JA PEREKONNANIMI, 

ISIKUKOOD, ELUKOHT 

 

ESINDUSE ALUS 

 

ASUKOHT / POSTIAADRESS 

____Pole_teie_asi___________________   

ARVELDUSKONTO NUMBER  

Ära uuri elu_______________ 

TELEFON 

 __________________ 

FAKS 

 

E-MAIL 

______________________ 

 

2.  JUURDEPÄÄSUTINGIMUSED 

2.1. TEENIV KINNISASI (maaüksus, mida 

soovitakse kasutada juurdepääsuteena)     

71301:001:0032 

2.2. JUURDEPÄÄSUTEE ASUKOHT JA 

SEISUKORD 

Juurdepääsutee asub teenivat kinnisasja läbiva 

kraavi läänepoolsel kaldal rohumaal. 

 

2.3. VALITSEV KINNISASI (maaüksus, millele 

pääsemiseks soovitakse juurdepääsutee saada) 

71301:001:0201 

2.4. TASU 

100.00 EUR 

2.5. TASU MAKSMISE KORD 

 Kolme tööpäeva jooksul peale lepingu 

allkirjastamist 

2.6. KASUTAMISE TÄHTAEG 

3. jaanuar 2020 kuni 31. mai 2020 

2.7. MUUD ERITINGIMUSED 

 

OMANIK 

 

KASUTAJA  



 

Allkirjaga lepingul on pooled kinnitanud, et on tutvunud lepinguga kaasas olevate tüüptingimustega ning 

nõustuvad nende kehtivusega käesoleva lepingu suhtes.  

 

II. TÜÜPTINGIMUSED 

 

3. LEPINGU ESE 

3.1. Käesoleva lepingu (edaspidi Leping) eesmärgiks on Teenivat kinnisasja läbiva juurdepääsutee ja 

Teenival kinnisasjal asuva metsamaterjali ladustamise koha kasutamise tingimuste kindlaksmääramine 

Valitseva kinnisasja kasutamiseks vajaliku juurdepääsu tagamiseks.   

 

4. JUURDEPÄÄSUTEE KASUTAMISKORD 

4.1. Kasutajal on õigus kasutada Teenivat kinnisasja läbivat juurdepääsuteed metsa ülestöötamistehnikaga 

liikumiseks ning raiutud metsamaterjali kokku- ja väljaveoks Valitsevalt kinnisasjalt ning kõigiks muudeks 

toiminguteks, mis on seotud Valitseval kinnisasjal kasvava metsa majandamisega, maaparandussüsteemide 

rekonstrueerimise või rajamisega või muu tegevusega Valitseva kinnisasja sihtotstarbeliseks 

majandamiseks. 

4.2. Kasutajal on õigus kasutada juurdepääsuteed ja metsamaterjali ladustamise kohta alates Lepingu 

allkirjastamisest kuni Lepingus sätestatud kasutamise tähtajani. Kasutajal on kohustus teavitada Omanikku 

reaalsest juurdepääsutee kasutamise ning metsamaterjali ladustuskoha kasutamise algusest nädal aega ette. 

Kasutajal on kohustus teavitada Omanikku kui Kasutaja on lõpetanud  aktiivse tegevuse  Teenival 

kinnisasjal. Juurdepääsutee asukoht on määratud Lepinguga viisil, millega on arvestatud Omaniku huve. 

4.3. Juurdepääsutee ja metsamaterjali ladustamise koha täpne asukoht on tähistatud Lepingu lisaks oleval 

plaanil, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.  

 

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1. Omanik on kohustatud: 

5.1.1. Lubama Kasutajal kasutada temale kuuluvat Teenivat kinnisasja juurdepääsuteena ja metsamaterjali 

ladustamise kohana vastavalt Lepingus kindlaksmääratud kasutuskorrale. 

5.1.2. Mitte takistama Valitseva kinnisasja omanikul teostada Lepinguga talle antud õigusi, mitte tõkestama 

või piirama liikumist Lepinguga kindlaksmääratud juurdepääsuteel.  

 

5.2. Omanikul on õigus: 

5.2.1. Määrata põhjendatud vajadusel juurdepääsutee kasutamise tähtaeg, kontrollida Kasutaja poolt 

juurdepääsutee kasutamist ning anda korraldusi esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks. 

5.2.2. Peatada juurdepääsutee kasutamine õigusaktidest tulenevatest nõuetest või Lepingust 

mittekinnipidamisel, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni. 

5.2.3. Peatada põhjendatud vajadusel juurdepääsutee kasutamine, kui looduslikud tingimused (teede 

lagunemine, suur tuleoht, põud jne) ei võimalda juurdepääsutee kasutamist. 

5.2.4. Peatada põhjendatud vajadusel juurdepääsutee kasutamine võimalike kaasnevate kahjude 

ärahoidmiseks (teede lagunemise või silla ning truubi kahjustamise vältimiseks). 

 

5.3. Kasutaja on kohustatud: 

5.3.1. Lepinguga omandatud õiguste teostamisel arvestama Omaniku huve, kasutades selleks Lepinguga 

lubatud juurdepääsuteed viisil, millega püütakse võimalikult ära hoida kahjustusi Teenivale kinnisasjale. 

5.3.2. Kasutama juurdepääsuteed vastavalt Lepingule ning Omaniku ettekirjutustele, vältima kahju 

tekitamist teele, pinnasele ja muudele rajatistele ning objektidele, mistahes kahjustuste tekitamisel 

kõrvaldama kõik tekitatud kahjustused. 

5.3.3. Parandama omal kulul juurdepääsutee kasutamisel, veose laadimisel ja vedamisel kahjustatud teed, 

truubid, sillad ja teised rajatised Omaniku poolt koostatud nõude alusel, kui nende kahjustamine toimus 

Kasutaja süül. 

5.3.4. Puhastama juurdepääsutee prahist, raiejäätmetest ja puidust, mis on tekkinud juurdepääsutee 

kasutamisel ning veose laadimisel ja vedamisel, vajadusel paigutama juurdepääsuteele vastavalt 

liikluskorralduse skeemile laadimise ajaks liiklusmärgid ja peale laadimise lõppu teisaldama liiklusmärgid.  



5.3.5. Järgima pidevalt metsaseadust, päästeseadust ning töötervishoiu ja tööohutuse seadust ja teisi seadusi 

ning nende alusel antud õigusaktide nõudeid ja teha kõik endast olenev, et vältida kinnisasja ja selle 

oluliseks osaks oleva metsa tervisliku seisundi ja ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist. 

5.3.6. Võtma tarvitusele kõik abinõud metsa varguste või metsa kahjustamise vältimiseks ning kandma 

vastutust igasuguse hooletuse eest, mis toob kaasa metsa kaotsimineku või kahjustamise.  

5.3.7. Peatada juurdepääsutee kasutamine, kui looduslikud tingimused (teede lagunemine, suur tuleoht, 

põud jne) ei võimalda vedamist ning peatada veod võimalike kaasnevate kahjude ära hoidmiseks (teede 

lagunemise või silla ning truubi kahjustamise vältimiseks). 

 

6. POOLTE VASTUTUS 

6.1. Lepinguga võetud kohustuste rikkumise korral on rikkunud pool kohustatud hüvitama kõik 

rikkumisega tekitatud kahjud, sh hüvitama teisele poolele saamata jäänud tulu.  

6.2. Lepingu rikkumisel on kannatanud poolel õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teatades Lepingu 

lõpetamisest teisele poolele ette vähemalt 10 (kümme) päeva. 

6.3. Kasutaja on kohustatud hüvitama Omanikule või kolmandatele isikutele kõik kahjud, mille Kasutaja 

on põhjustanud (sh kahjustused pinnasele, teele). Juhul kui Kasutaja ei nõustu Omaniku pretensioonidega, 

võib ta nõuda ekspertiisi määramist.  

6.4. Kui Kasutaja on tekitanud Teenivale kinnisasjale mistahes kahjustusi, on ta kohustatud kahjustused 

likvideerima Omaniku poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.  

 

7. VÄÄRAMATU JÕUD 

7.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu 

rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõuna käsitletavad asjaolud. Lepingu tähenduses loetakse 

vääramatuks jõuks lisaks seaduses sätestatule teede ja metsade sulgemist või liigniiskusest tingitud 

metsapinnase mittekandvust, kui need takistavad Lepingust tulenevate kohustuste täitmist ning kohustuste 

asendamine ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik. Lisaks sellele loevad pooled vääramatuks jõuks  

muuhulgas ka üleujutust, tulekahju, maavärinat või muud loodusõnnetust, massilisi rahutusi, Riigikogu, 

Vabariigi Valitsuse, valitsusasutuste või kohaliku omavalitsuse õigusaktide vastuvõtmist, mis muudavad 

Lepingu täitmise või kohase täitmise võimatuks.  

7.2. Pool, kelle lepinguliste kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu on kohustatud sellest 

viivitamatult teist poolt teavitama.  

7.3. Kui vääramatu jõu aluseks olevad asjaolud kestavad üle 90 (üheksakümne) kalendripäeva, loetakse 

Leping lõppenuks täitmise võimatuse tõttu.  

7.4. Kui vääramatu jõu aluseks olevad asjaolud takistavad Lepingust tulenevate kohustuste õigeaegset 

täitmist, siis pikeneb kohustuse täitmise tähtaeg vastavalt tähtaja võrra, millal kohustuse täitmine oli 

takistatud vääramatu jõu tõttu.  

7.5. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta poolt kohustusest tõrjuda kahju tekkimise ohtu või teha 

toiminguid, mis Lepingu rikkumisest tulenevat kahju vähendavad.  

 

8. TEADETE EDASTAMINE 

8.1. Pooltevahelised teated edastatakse telefoni, faksi, elektronposti või muul üldkasutataval viisil. 

8.2. Nõue, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema esitatud kirjalikult.  

8.3. Leppetrahvi nõue tuleb esitada mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva 

möödumisel pärast kohustuse rikkumise avastamist. 

 

9. LÕPPSÄTTED 

9.1. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäevast ja lõpeb poolte poolt oma lepinguliste kohustuste täitmisel 

või muul seaduses või Lepingus sätestatud alusel.  

9.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, 

milles lepitakse kokku peale Lepingule allakirjutamist.  

9.3. Kõik Lepingu muudatused peavad olema sõlmitud kirjalikult ja allkirjastatud poolte poolt.  

9.4. Raieõiguse müügi korral valitseval kinnisasjal lähevad kõik lepingus toodud Kasutaja õigused ja 

kohustused üle raieõiguse ostjale. 

9.5. Lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.  



9.6. Lepingul on üks lisa – juurdepääsutee ja metsamaterjali ladustamise koha asukoha plaan.  

 

 

OMANIK 

 

KASUTAJA 

 

 

 


