
 

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

vorminõuded ning teatise ja taotluse  
esitamise kord“ lisa 2 

Tööde tegemise loa taotluse vorm 
 

TÖÖDE TEGEMISE LOA TAOTLUS1 
 

 Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimiseks, 
restaureerimiseks, ehitamiseks või ilme muutmiseks 

 Kinnismälestisel või muinsuskaitsealal kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- või 
muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks 

 Haljastustöödeks ehitismälestisest pargis, kirikuaias, kalmistul või ajaloolises 
looduslikus pühapaigas 

 Maapinna ettevalmistamiseks metsaseaduse tähenduses arheoloogiamälestisel või 
ajaloolises looduslikus pühapaigas 

 Vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ilme muutmiseks 

 Vallasmälestise eemaldamiseks kinnisasjast, mille juurde see kuulub 

 
I LOA TAOTLEJA 

Füüsilise / juriidilise 
isiku nimi 

 

Isikukood / registrikood  

E-post ja telefon  

 

II MÄLESTIS VÕI MUINSUSKAITSEALA  

Mälestise või 
muinsuskaitseala 
kultuurimälestiste registri 
number 

 

Mälestise nimi  

Mälestise aadress  

 

III KAVANDATAV TÖÖ2 

Kavandatava töö 
kirjeldus, kui 
ehitusprojekt või 

 

                                                           
1 Märgitakse taotluse esitamise eesmärk. 
2 Töö kirjeldus esitatakse juhul, kui töö tegemiseks ei ole nõutav ehitusprojekt või tegevuskava, kus töö on juba 
kirjeldatud. 



 

tegevuskava ei ole 
nõutavad 

 

IV EHITUSPROJEKT VÕI TEGEVUSKAVA3 

Ehitusprojekti või 
tegevuskava 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 

 

Ettevõtja pädeva isiku 
andmed (ees- ja 
perekonnanimi, e-post ja 
telefon)4 

 

 

VII MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE5 

Ettevõtja nimi ja 
registrikood 

 

Ettevõtja pädeva isiku 
andmed (ees- ja 
perekonnanimi, e-post ja 
telefon) 

 

 

VIII LISATAVAD DOKUMENID6 

  

                                                           
3 Täidetakse juhul, kui ehitusprojekti või tegevuskava esitamine on nõutav ning on esitatud enne tööde tegemise 
loa taotluse esitamist pädevale asutusele heakskiitmiseks või kooskõlastamiseks. 
4 Täidetakse juhul, kui töö teostaja kvalifikatsioon peab olema muinsuskaitseseaduse alusel tõendatud. 
5 Täidetakse juhul, kui pädev asutus on muinsuskaitselise järelevalve määranud. 
6 Asjakohasel juhul esitatakse koos taotlusega ehitusprojekt või tegevuskava (juhul kui ehitusprojekti või 
tegevuskava esitamine on muinsuskaitseseaduse alusel nõutav ning kui pädev asutus ei ole seda varem 
heakskiitnud või kooskõlastanud). 



 

  

 
Väljastatud luba või keeldumise otsus tehakse kättesaadavaks kultuurimälestiste registris. 
 
Juhul, kui soovite, et luba saadetakse Teile postiga, märkige kontaktaadress: _____ 
 
 
Taotleja allkiri _____ 
 
Taotluse esitamise kuupäev __ __ __ (päev, kuu, aasta) 
 


