
 

Kultuuriministri määruse „Tööde tegemise  
teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa  

                                                                            vorminõuded ning teatise ja taotluse  
                                                              esitamise kord“ lisa 1 

Tööde tegemise teatise vorm 
 

TÖÖDE TEGEMISE TEATIS1 
 

 Kinnismälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndisse ehitise, sealhulgas ajutise 
ehitise püstitamiseks või rajamiseks2 

 Kinnismälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis olemasoleva ehitise 
ümberehitamiseks, laiendamiseks, välisilme muutmiseks või lammutamiseks 

 Kinnismälestise kaitsevööndisse kõrghaljastuse rajamiseks 

 Arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu ja 
kirikuaia või ehitismälestisest pargi kaitsevööndis raie-, kaeve- ja muude pinnase 
teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks 

 Arheoloogiamälestise ja ajaloolise loodusliku pühapaiga kaitsevööndis maapinna 
ettevalmistamiseks metsaseaduse tähenduses 

 Veealuse mälestise kaitsevööndis ankurdamiseks, traalimiseks, süvendamiseks või 
tahkete ainete kaadamiseks 

 Vallasmälestise hoiu- ja säilitustingimuste muutmiseks 

 
I TEATISE ESITAJA 

Füüsilise / juriidilise 
isiku nimi 

 

Isikukood / registrikood  

E-post ja telefon  

 
II MÄLESTIS VÕI MUINSUSKAITSEALA 

Kultuurimälestiste registri 
number3 

 

Mälestise või 
muinsuskaitseala nimi 

 

Tööde tegemise asukoht 
(aadress) 

 

 

                                                           
1 Märgitakse teatise esitamise eesmärk. 
2 Esitatakse juhul kui ehitusseadustiku kohaselt ei ole ehitusteatis ega ehitusluba nõutav või kui ehitamine 
kaitsevööndis ei ole pädeva asutusega kooskõlastatud. 
3 Märgitakse kinnismälestise või muinsuskaitseala, mille kaitsevööndis töid tehakse, või vallasmälestise 
registrinumber. 



 

III TEATISE ESITAMISE EESMÄRK 

Kavandatava töö 
kirjeldus 
 

 

 

IV PROJEKTI DOKUMENDID4 

Nimetus  

Koostaja  

Heakskiitmise või 
kooskõlastuse number 

 

 
V TÖÖ TEGEMISE AEG 

Kavandatava töö 
alustamise kuupäev 

 

Kavandatava töö arvatav 
lõpetamise kuupäev 

 

 
VI TÖÖ TEOSTAJA 

Ettevõtja nimi ja 
registrikood  

 

Töö teostaja andmed 
(ees- ja perekonnanimi, 
e-post ja telefon) 

 

 

VII LISATAVAD DOKUMENDID5 

  

  

 
Kui teatises esitatud andmeid on vajalik täiendavalt kontrollida, teavitab pädev asutus teatise 
esitajat sellest kümne päeva jooksul kultuurimälestiste registri kaudu. Tööde tegemise 
tingimused või keeldumise otsus tehakse kättesaadavaks samuti kultuurimälestiste registris. 
Juhul, kui soovite, et teavitused ja haldusakt saadetakse Teile postiga, märkige 
kontaktaadress: _____ 
Teatise esitaja allkiri _____ 
Teatise esitamise kuupäev __ __ __ (päev, kuu, aasta) 
                                                           
4 Asjakohasel juhul esitatakse koos teatisega ehitusprojekt (kui kaitsevööndis ehitamine ei ole eelnevalt pädeva 
asutusega kooskõlastatud). 
5 Vajaduse korral esitatakse koos teatisega täpsustavad joonised vmt, näiteks asendiskeem tööde tegemise täpse 
asukohaga, kui aadress hõlmab väga suurt maa-ala. 


