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EHITUSTÖÖDE PÄEVIKU SISU  

Lk .........  

1. KASUTATUD EHITUSMATERJALID JA -TOOTED  

Jrk nr  Kuupäev1  Ehitusmaterjali või -toote nimetus  Kogus Selgitused  
               
               
               
  Tööjuhi nimi ja allkiri  

Lk ........  

2. EHITUSTÖÖD 

Maaparandusehitise nimetus  kood    

Maaparandussüsteemi nr2  kood              
 

Ehitustöö  
tehtud Jrk 

nr 

Ehitustööl 
kasutatud 

masin nimetus 
projek-
teeritud 

maht maht lõigu 
pikkus

algus- ja 
lõppkuu-

päev 

Omaniku-
järelevalve 
kontrolli 
kuupäev3 

Ilmas- 
tiku- 
olud4 

Õhu 
tempe-
ratuur 
ºC5 

          
          
          
Tööjuhi nimi ja allkiri  
Omanikujärelevalvet teinud isiku nimi ja allkiri  

Lk .........  

3. EHITUSPROJEKTI MUUDATUSED  

Jrk  
nr Kuupäev Muudatuse kirjeldus, põhjendus; 

muudatuse algataja  
Omanikujärelevalvet teinud isiku 

arvamus, nimi, allkiri  
Projekteerija arvamus, nimi, 

allkiri  
               
               
               



Lk .........  

4. OMANIKUJÄRELEVALVE NÕUDED  

Jrk 
nr 

Töö või maaparandusehitise osa 
nimetus ja kirjeldus  

Omanikujärelevalvet teinud isiku märkused 
ja nõuded, nimi, allkiri; kuupäev  

Rakendatud abinõud, 
täitja nimi, allkiri; kuupäev  

            
            
            

Lk .........  

5. RIIKLIKU JÄRELEVALVE NÕUDED  

Jrk 
nr 

Töö või maaparandusehitise osa 
nimetus ja kirjeldus  

Riikliku järelevalveametniku märkused ja 
nõuded, nimi, allkiri; kuupäev  

Rakendatud abinõud, 
täitja nimi, allkiri; kuupäev  

            
            
            

Lk .........  

6. MAAPARANDUSEHITISE OSA KONTROLL  

Maaparandusehitise nimetus  kood    

Maaparandussüsteemi nr2  kood              
 
Maaparandusehitise osa nimetus 

või number  Materjal6 Pikkus 
(m) 6  

Läbimõõt 
(mm) 6  

Arv 
(tk) 6  

Kõrgus-
arv (m) 6 Hinnang, kuupäev  

   _______ 
  

 _______ 
 

_______ 
  

______ 
 

_______ 
     

   _______ _______ _______ ______ _______    

   _______ _______ _______ ______ _______    

 Omanikujärelevalvet teinud isiku nimi ja allkiri   
 
1 Märgitakse ehitusmaterjali  või -toote ehitusplatsile toomise kuupäev. 
2 Maaparandussüsteemi tähistamiseks võib maaparandussüsteemi 13-kohalise koodi asemel kasutada 1-kohalist 

lühinumbrit.  
3 Märgitakse nende ehitustööde kohta, mida omanikujärelevalvet teinud isik on kontrollinud. 
4 Märgitakse ainult tee, tammi ja truubi ehitamise korral kas «kuiv», «vihm», «lumi» või «lörts» vastavalt sellele, 

millistes ilmastikuoludes töid tehti. 
5  Märgitakse ainult tee, tammi ja truubi ehitamise korral. 
6  Murru lugejasse kantakse maaparandusehitise osa projekti andmed, nimetajasse valminud ehitise andmed.  
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