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Tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise avaldus 

 

1. Tegutsemise ohutustunnistust taotletakse (märkida rist õigesse lahtrisse): 

 

1.1 raudteeliikluse korraldamiseks mitteavalikul raudteel    

1.2 kaubaveo korraldamiseks mitteavalikul raudteel 

1.3 reisijateveo korraldamiseks mitteavalikul raudteel, mis ei ole  

ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga                       

 

2. Taotletakse tegutsemise ohutustunnistuse (märkida rist õigesse lahtrisse): 

 

2.1. väljaandmist     

2.2. muutmist    

2.3. uuendamist  

 

3. Eelmise tegutsemise ohutustunnistuse tunnusnumber (selle olemasolul):  

 

            

 

4. Tegevust on kavas alustada alates või tegutsemise ohutustunnistuse jõustumist 

soovitakse alates: 

 

        

 

5. Andmed taotleja kohta: 

 

5.1. ärinimi ja selle olemasolul lühend  __________________________________________ 

 

5.2. äriregistrikood __________________________________________________________ 

 

5.3. käibemaksukohustuslasena registreerimise number _____________________________  

 

5.4. postiaadress ____________________________________________________________ 

 

5.5. telefon _________________________________________________________________ 

 

5.6. faks ___________________________________________________________________ 

 

5.7. e-postiaadress ___________________________________________________________  

 

5.8. veebileht _______________________________________________________________ 

 

5.9. muu teave ______________________________________________________________ 

 

 

6. Andmed kontaktisiku kohta: 

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
24. märtsi 2014. a määrus nr 24 

  „Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse 
  taotlemise ning vormistamise kord” 

  Lisa 2 
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6.1. eesnimi ________________________________________________________________ 

 

6.2. perekonnanimi __________________________________________________________ 

 

6.3. postiaadress ____________________________________________________________ 

 

6.4. telefon _________________________________________________________________ 

 

6.5. faks ___________________________________________________________________ 

 

6.6. e-postiaadress ___________________________________________________________  

 

Taotluse esitamise kuupäev ____________________________________________________ 

 

 

Taotluse esitaja esindaja allkiri ning ees- ja perenimi ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

    (taotluse esitaja esindajal tuleb esitada volikiri, kui tema volitused ei tulene äriregistrist) 

 

 

Lisa: Ohutustunnistuse taotluse lisade tiitelleht koos lisadega ____ lehel 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Taotluse kättesaamise kuupäev (täidab tegutsemise ohutustunnistuse väljaandja): 
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Tegutsemise ohutustunnistuse avalduse lisa  

 

 

Tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise avalduse lisade tiitelleht 

 

1. Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks vajaliku tegutsemise 

ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või uuendamisel esitatavad dokumendid: 

1.1. Raudteeohutuse ja raudteeliikluse eest vastutavate töötajate nimekiri, milles esitatakse 

töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning töötajale 

väljaantud kutsetunnistuse number  

1.2. Raudteerajatiste nimekiri osas, mis ei kajastu raudteeliiklusregistris 

1.3. Andmed raudteeinfrastruktuuri korrashoiu nõuete tagamise kohta  

1.4. Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise 

aruanded, kui neid ei ole käesoleva seaduse § 34 lõike 5
1
 kohaselt esitatud 

1.5. Vastutuskindlustuslepingu koopia   

1.6. Andmed riigilõivu tasumise kohta 

2. Mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks vajaliku tegutsemise 

ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või uuendamisel esitatavad dokumendid: 

2.1. Vedurijuhtide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või 

selle puudumise korral sünniaeg ning andmed vedurijuhile väljaantud vedurijuhiloa kohta, 

sealhulgas vedurijuhiloa number, veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on, vedurijuhiloa 

väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev 

2.2. Vedurijuhiabide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi, 

isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning vedurijuhiabile väljaantud 

kutsetunnistuse number  

2.3. Andmed raudteeveeremi kohta, millega ettevõtja kavatseb raudtee kaubavedu osutada, 

sealhulgas raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja 

väljalaskeaasta 

2.4. Andmed raudteeveeremi korrashoiu nõuete tagamise kohta  

2.5. Raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne, kui seda ei ole käesoleva 

seaduse § 34 lõike 5
2
 kohaselt esitatud 

2.6 Andmed riigilõivu tasumise kohta 

 

3. Mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, 

reisijateveo korraldamiseks vajaliku tegutsemise ohutustunnistuse taotlemisel, 

muutmisel või uuendamisel esitatavad dokumendid: 

  

3.1. Andmed raudteeveeremi kohta, millega ettevõtja kavatseb raudtee reisijatevedu osutada, 

sealhulgas raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja 

väljalaskeaasta 

3.2. Andmed raudteeveeremi korrashoiu nõuete tagamise kohta  

3.3. Raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne, kui seda ei ole raudteeseaduse 

§ 34 lõike 5
2
 kohaselt esitatud 

3.4. Vastutuskindlustuslepingu koopia 

3.5. Andmed riigilõivu tasumise kohta 
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Taotluse esitaja esindaja allkiri ning ees- ja perenimi ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

      (taotluse esitaja esindajal tuleb esitada volikiri, kui tema volitused ei tulene äriregistrist) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Taotluse kättesaamise kuupäev (täidab tegutsemise ohutustunnistuse väljaandja): 

        

        

 


