
SMGS lisa 1 

 

KAUBAVEO EESKIRI 
 

ARTIKKEL I  

Veoste vastuvõtmine veoks 

 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Veose saatja esitab veose vedamiseks pärast veo lepingueelset kooskõlastust.  

1.2. Vagunid tohivad olla täis laaditud kuni nende kandevõimeni, arvestades lubatud staatilist 

koormust vaguni rattapaarilt rööbastele. Lubatud staatiline koormus vaguni rattapaarilt rööbastele 

raudteevedude puhul on toodud SMGS lisas 5 «Teabejuhend». 

1.3. Pärast veose pealelaadimist puhastab vedaja või veose saatja, sõltuvalt veose vagunisse 

laadijast, vaguni kere väljast, vaguni osad ja vagunil olevad kirjad veosega määrdumisest.  

1.4. Veose, mille paigutamisel ja kinnitamisel kasutati mitmeringelist kinnitusvahendit, veoks 

esitamisel esitab saatja vedajale viimase perioodilise ülevaatuse akti, mis on koostatud kooskõlas 

mitmeringelise kinnitusvahendi kasutusjuhendiga (passiga). 

1.5. Veolepingu sõlmimist kinnitavad kalendertempliga kuupäevastatud originaalsaatekiri ja 

selle alusel vedaja poolt veose saatjale välja antud saatekirja duplikaat. 

 

 

2. Lähetamine 

 

2.1. Ühe saatekirja (lähetuse) alusel võetakse veos veoks vastu ühelt saatjalt ühest 

lähtejaamast ühe saaja aadressil ühte sihtjaama. 

2.2. Üheks lähetuseks loetakse: 

2.2.1. vagunisse (vagunite haagendisse) laaditud veos, kui veoks esitatud veose jaoks on tarvis 

eraldi vagunit või on vajalik kahe või enama vaguni ühendamine (vagunite haagend); 

2.2.2. IMVÜ-sse, AVV-sse laaditud veos või tühi IMVÜ ja/või АТV;  

2.2.3. veos oma telgedel (raudteeveerem, rööbastel liikuvad kraanad, teekorrastus- ja 

ehitusmasinad jms).  

2.3. Veose saatja ja vedaja vahelisel kokkuleppel võib ühele saatekirjale vormistada veoks 

esitatud veose ühelt saatjalt ühest lähtejaamast ühe saaja aadressil ühte sihtjaama:  

2.3.1. kahes või enamas vagunis veetav ühe nimetusega veos (v.a haagendid); 
2.3.2. ühe nimetusega oma telgedel veos koguses üle ühe ühiku. 
2.4. Ühe saatekirjaga võib olla vormistatud:  
2.4.1.  mitmes konteineris veose või tühjade konteinerite veo, mis on peale laaditud ühe saatja 

poolt ühte vagunisse ja liiguvad teekonnal ümberlaadimiste ja ümberpaigutamisteta ühest 

lähtejaamast ühe saaja aadressil ühte sihtjaama; 

2.4.2.  mitmes konteineris veose või tühjade konteinerite vedu sõltumata vajalikust vagunite 

arvust, mis liiguvad ühelt saatjalt ühest lähtejaamast ühe saaja aadressil ühte sihtjaama, kui see on 

saatja ja vedaja vahel kooskõlastatud.  

 

 

3. Markeerimine 
 

3.1. Saadetistele kantakse lisaks standarditele või muudele normatiivtehnilistele aktidele 

vastavale markeeringule ka käesoleva Eeskirjaga sätestatud markeering.  

3.2. Markeering peab olema selgesti nähtav ja loetav. Markeeringuks kasutatavad materjalid 

peavad olema vee- ja ilmastikukindlad.  



3.3. Veose ümberlaadimiseta veol lahtisel veeremil kannab veose saatja veosele 

turvamarkeeringu juhul, kui kohtade arvu laaditud vagunis ei ole võimalik visuaalselt kokku lugeda 

ja üksikuid veosekohti on võimalik ära võtta ilma kinnitust rikkumata. 

Turvamarkeering kantakse peale nii, et kas või ühe veosekoha eemaldamisel oleks näha, et 

turvamarkeering on rikutud. 

 

 

4. Kohtade arv ja veose kaal 

 

4.1. Veosekohaks loetakse ühte veoseühikut või kimpu, pakki jne, mis on moodustatud 

üksikutest omavahel kokku kinnitatud veosekohtadest (laiendatud veosekoht). 

4.2. Igal veosekohal, mille kaal on määratud trafareti järgi, näitab veose saatja ära selle numbri 

ja bruto- ja netokaalu. 

4.3. Kui veose lähteriigis kehtiva riikliku seadusandlusega ei ole ette nähtud teisiti, määrab 

vagunis olevate veosekohtade arvu ja veose kaalu saatja.  

4.4. Veose saatja näitab saatekirjas ära veosekohtade arvu, väljaarvatud:  

- veoste puhul, mida veetakse vagunis lahtiselt, puistena, vedelana;  

- lahtisel veeremil või lahtist tüüpi konteinerites veetavate taaras või pakendis veoste või 

tükkveoste puhul, kui kohtade koguarv on üle 100.  

4.5. Vedajal on õigus nõuda saatjalt tükk- või väikeveoste ühendamist laiendatud 

veosekohaks, s.h kujundada need veosed pakkideks, kui veoste mõõdud ja omadused seda 

võimaldavad. 

4.6. Taaras või pakendis veoseid või tükkveoseid, mille kaal on ära näidatud igal veosekohal, 

samuti ühesuguse standardse kaaluga veosekohti veoks vastuvõtmisel ei kaaluta. 

4.7. Vagunisse, IMVÜ-le ja/või AVV-le laaditud veose kogukaal (bruto) tehakse kindlaks 

sõltuvalt veose liigist ja tehnilistest võimalustest kas kaalumise või arvutuslikul teel.  
Arvutuslikult tehakse veose kaal kindlaks: 
- trafareti järgi, s.t veosekohtade markeeringutel näidatud brutokaalude summeerimise teel; 
- standardi järgi, s.t korrutades veoseühiku standardkaalu veosekohtade arvuga; 
- mõõtmise teel, s.t korrutades mõõtmise põhjal välja arvutatud laaditud veose mahu selle 

mahukaaluga; 
- vedelikutaseme kõrguse (etüülpiirituse puhul – vajaku kõrguse) mõõtmise teel koos sisse 

valatud veose mahu määramisega tsisternide valmistaja väljatöötatud kalibratsioonitabelite alusel, 
seejuures määratakse kindlaks ka veose temperatuur ja saaduse tihedus; 

- kasutades mõõtureid ja muid verifitseeritud mõõtevahendeid. 

4.8. Kui veose veol kasutatakse veoseadmeid, mis ei ole arvatud vaguni, IMVÜ või AVV 

taarakaalu sisse, määratakse ja näidatakse nende kaal saatekirjas ära eraldi.  

4.9. Veose kaalu määramisel vaguni kaalul kaalumise teel loetakse vaguni taarakaaluks 

vagunil näidatud kaal.  

Kui enne pealelaadimist kontrollitakse vaguni taarakaalu, loetakse veose kaalu 

kindlaksmääramisel vaguni taarakaaluks kaalumisel kindlaksmääratud kaal.  

 

 

5. Lahtisel veeremil veetavad saadetised 
 

5.1. Lahtisel veeremil, aga ka lahtist tüüpi konteinerites on lubatud veoseid vedada tingimusel, 

et selline veoviis on ette nähtud veose lähteriigis kehtiva riikliku seadusandlusega.  

5.2. Peenfraktsioone sisaldava veose lahtisel veeremil vedamise võimalikkuse määrab veose 

saatja.  

Peenfraktsioone sisaldava veose veol peab saatja võtma tarvitusele abinõud, et ära hoida veose 

pudenemist läbi vaguni konstruktsioonipilude, veose peenosakeste väljapuhumise rongide liikumisel, 

aga ka veose varisemist juhul kui koorem on laaditud üle vaguni poortide kõrguse («mütsiga»).  

 



6. Veose üleandmine vedaja valdusse 
 

6.1. Veose saatja poolt kinnist tüüpi vagunitesse ja konteineritesse laaditud veose võtab vedaja 

vedamiseks vastu, tehes välisel vaatlusel kindlaks vagunite ja konteinerite seisukorra, kontrollides 

luukide ja uste seisukorda, plommide olemasolu ja korrasolekut, aga ka plommidel oleva tähistuse 

vastavust saatekirjas näidatud andmetele. 

Vedaja kontrollib üle veose saatja poolt vagunitesse laaditud konteineritele paigaldatud 

plommid, kui konteinerite paigutus vagunis võimaldab neile juurdepääsu. Vedaja ei kontrolli kohtade 

arvu, veose kaalu ja seisukorda. 

6.2. Veose saatja poolt vagunisse või konteinerisse laaditud lahtist tüüpi veose, mille kohtade 

arv on näidatud saatekirjas, võtab vedaja veoks vastu, kontrollimata veose kaalu, vaid tehes välisel 

vaatlusel kindlaks ainult nähtavate veosekohtade (nende osade) seisukorra ja kontrollides üle peale 

kantud turvamarkeeringu andmete vastavust saatelehe lahtris „Saatja avaldused“ märgitud andmetele, 

aga ka kohtade arvu, kui neid saab visuaalselt kokku lugeda.  

6.3. Veose saatja poolt vagunisse või konteinerisse laaditud lahtist tüüpi veose, mille kohtade 

arv on üle 100, võtab vedaja veoks vastu, kontrollimata veose kaalu, tehes välisel vaatlusel kindlaks 

vaid nähtavate veosekohtade (nende osade) seisukorra ja kontrollides üle peale kantud 

turvamarkeeringu andmete vastavust saatelehe lahtris „Saatja avaldused“ märgitud andmetele. 

6.4. Lahtist tüüpi vagunites lahtiselt või puistena veetava veose võtab vedaja veoks vastu, 

kontrollides veose pinna ühetasasust ja süvendite puudumist veoses.  

6.5. Veose saatja saaturite saatel veetava veose võtab vedaja veoks vastu ilma kohtade arvu, 
veose kaalu ja seisukorda ja plommide olemasolu kontrollimata.  

6.6. Kui veose laadib peale vedaja või on veose saatja laadinud veose lahtisele veeremile, 

teostab vedaja veose vaatluseks juurdepääsetava taara või pakendite välise ülevaatuse. Kui välisel 

vaatlusel selgub, et taarat või pakendit vajav veos esitatakse vedamiseks ilma taara või pakendita, 

vigases taaras või pakendis või taaras või pakendis, mis ei vasta veose omadustele või ei taga 

ümberlaadimisega veo korral veose ümberlaadimist vagunist vagunisse, keeldub vedaja sellise veose 

vedada võtmisest, kuni veose saatja on ilmnenud rikkumised kõrvaldanud.  

6.7. Veose ja vagunite teelesaatja valdusest vedaja valdusse üle andmise kinnitavad loovutaja 

ja vastuvõtja oma allkirjaga veose saatjariigis kehtiva seadusandluse alusel vormistatud dokumendil. 

 

 

ARTIKKEL II 

Saatekiri 

 

 

7. Üldsätted 
 

7.1. Veose vedu koostatakse ühtse vormi kohase saatekirjaga, mis on toodud käesoleva 

Eeskirja lisas 1.  

Saatekirja koostab veose saatja ja esitab selle lepingulisele vedajale. 

Saatekirja lahtrid täidavad veose saatja ja vedaja kooskõlas käesoleva Eeskirja sätetega. 

  



7.2. Saatekiri on kompleksne dokument, mis koosneb kuuest nummerdatud lehest ja vajalikust 

arvust saatekirja lisalehtede «Teekonnaleht (lisaeksemplar)» eksemplaridest. 

Lehe nr Lehe nimetus Lehe saaja Lehe otstarve 

1 Originaalsaatekiri Veose saaja Käib saadetisega kaasas 

lähtejaamani  

2 Teekonnaleht Vedaja, kes annab 

saadetise üle saajale 

Käib saadetisega kaasas 

lähtejaamani  

3 Veose väljastusleht  Vedaja, kes annab 

saadetise üle saajale  

Käib saadetisega kaasas 

lähtejaamani  

4 Saatekirja duplikaat  Veose saatja  Väljastatakse saatjale pärast 

veolepingu sõlmimist  

5 Leht, mis kinnitab 

veose vastuvõtmist 

Lepinguline vedaja Jääb lepingulisele vedajale  

6 Veose saabumise 

teavitusleht 

Veose saaja Käib saadetisega kaasas 

sihtjaamani  

  

Ilma 

numbrita 

Teekonnaleht 

(lisaeksemplar) 

Vedaja  Ette nähtud vedajatele veose 

teekonnal (v.a vedaja, kes annab 

saadetise üle saajale) 

 
Saatekirja lehte «Teekonnaleht (lisaeksemplar)» vormistatakse hulgal, mis vastab veos 

osalevate vedajate arvule (v.a vedaja, kes annab saadetise üle saajale). Lepingulisele vedajale 

saatekirja lehe «Teekonnaleht (lisaeksemplar)» vormistamise vajaduse määrab ta ise.  

7.3. Lähtejaamas viivad pabersaatekirja kantud andmete parandused sisse veose saatja ja 

vedaja, kriipsutades maha algsed andmed ja kirjutades asemele uued. Seejuures parandab kumbki 

neist enda poolt saatekirja kantud andmed. Veose saatja ei tohi parandusi teha rohkem kui ühte 

lahtrisse või kahte omavahel seotud lahtrisse, lahtrisse «Saatja avaldused» aga teeb märke «Lahtrisse 

__ tehtud andmeparandused». Vedaja kinnitab oma parandused templiga. 

7.4. Saatekirjale käesoleva Eeskirjaga ette nähtud andmemuudatusi ja -parandusi sisse kandes 

kinnitab vedaja need templiga. Algsete andmete maha kriipsutamine pabersaatekirjas ja elektroonilise 

saatekirja andmete parandused ja täiendused  tehakse nii, et algsed andmed oleksid loetavad. 

7.5. Kui saatekirja vastavates lahtrites ei piisa ruumi andmete kirjutamiseks, koostatakse iga 

lahtri kohta eraldi lisaleht, mille eksemplaride arv vastab saatekirja lehtede arvule, mille külge see 

kinnitatakse. Lisalehed peavad olema saatekirjaga ühesuurused. Saatekirja vastavatesse lahtritesse 

tehakse märge: «Andmeid vaata lisalehelt». 

Veotasude arvestamise lehtede jaotuste A-Е puudumisel koostatakse lisaleht saatekirja lehe 1 

pöördel oleva vormi kohaselt, andes järgnevatele jaotustele tähttähise, alustades tähest Ж. 

Iga saatekirja lehe külge kinnitatud lisalehtede arvu näitab veose saatja saatekirjas ära lahtris 

«Saatja avaldused», vedaja aga lahtris «Vedaja märkused». 

Veose veol ühe saatekirja alusel kahes või enamas vagunis koostab veose saatja käesoleva 

Eeskirja lisas 2 toodud vormi kohase Vagunite aruande. 

Mitme ühel saatekirjal vormistatud konteineri veol koostab veose saatja käesoleva Eeskirja 

lisas 3 toodud vormi kohase Konteinerite aruande.  

Vagunite aruande ja Konteinerite aruande lahtrite numeratsioon vastab saatekirja lahtrite 

numeratsioonile. 

Vagunite aruande või Konteinerite aruande lahtri «Ühtekokku» andmed kantakse saatekirja 

vastavasse lahtrisse. 



Vagunite aruande või Konteinerite aruande üks eksemplar kinnitatakse saatekirja iga lehe 

külge, aga saatekirja lahtrisse «Vagun» ja/või lahtrisse «Saadetise nimetus» tehakse märge «Vaata 

lisatud aruannet».  

Ühe saatekirja alusel kahes või enamas vagunis veetava veose ümberlaadimisel ühe 

rööpmelaiusega vagunitest teise rööpmelaiusega vagunitesse, koostab vedaja uue Vagunite aruande, 

kinnitab iga saatekirja lehe külge ühe eksemplari ja kriipsutab maha andmed algses Vagunite 

aruandes, mis käib samuti saatekirjaga kaasas. 

Lisalehe, Vagunite aruande ja Konteinerite aruande ülaosas näidatakse ära saadetise number, 

need kõik allkirjastab sõltuvalt koostajast kas veose saatja või vedaja. 

Lisalehed, Vagunite aruanne ja Konteinerite aruanne on saatekirja lahutamatud osad.  

7.6. Saatekirja, lisalehtede, Vagunite aruande ja Konteinerite aruande blanketid on A4 

formaadis ja trükitakse musta šriftiga valgele paberile.  

Saatekirja blankettide trükkimisel on lubatud turvaabinõuna kasutada vesimärkidega paberit, 

mikrošrifti ja hologramme. Nimetatud turvaabinõud ei tohi raskendada saatekirja täitmist ja lugemist.

  

7.7. Saatekirjale, lisalehtedele, Vagunite aruannet ja Konteinerite aruannet kirjutatakse või 

trükitakse andmed musta värviga või kantakse selgete piirjoontega templijäljenditena.  

7.8. Saatja poolt saatekirjale lisatud saatedokumendid peavad olema kinnitatud nii, et need ei 

eralduks teekonna jooksul saatekirja küljest.  

 
 

8. Selgitused saatekirja täitmiseks 
 

Lahtri number; 

täitja 
Lahtri nimetus ja sisu 

Ülemine vasak 

nurk; 

vedaja 

«SMGS-saatekiri» 

Näidatakse ära lepinguline vedaja. 

1 

Saatja 

«Saatja» 

Näidatakse ära: 

- saatja nimi (asutamisdokumentidel olev), perekonna- ja eesnimi 

(füüsilise isiku puhul), postiaadress; 

- veose saatjale lepingulise vedaja poolt antud kood juhul, kui 

lepingulisel vedajal on selline kodeering (kirjutatakse koodi väljale). 

Ära võib näidata ka telefoni- ja faksinumbri koos suunakoodiga ja 

e-posti aadressi. 

Pannakse veose saatja allkiri kooskõlas saatjariigi riikliku 

seadusandlusega. Saatja allkiri kinnitab tema poolt saatekirjale kantud 

andmete õigsust.  

2 

Saatja 

«Lähtejaam» 

Näidatakse ära: 

- lähtejaama nimi ja vedaja nimelühend;  

- lähtejaama kood (kirjutatakse koodi väljale);  

- veose väljaveol riigist, kus SMGS ei kehti, näidatakse saatekirjas ära 

veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaama nimi ja kood ja 

vedaja nimelühend. 

3 

Saatja 

 

«Veose saatja avaldused»  

Kantakse sisse järgmised andmed: 

- ringiga veo korral veose täpne marsruut; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- juhised selle kohta, mida teha saadetisega veo käigus või 

üleandmisel tekkivate tõrgete korral; 

- kaitsemeetmed ja temperatuurirežiim kiiresti riknevate saadetiste 

veol;  

- saatja poolt ette antud vaguni, IMVÜ ja/või AVV vigastuste 

kirjeldus, mis on tuvastatud veose või vaguni, IMVÜ ja/või AVV vedada 

andmise käigus;  

- auto- ja traktoritehnika veol – märked «Vedu ilma purunevate 

osade kaitseta», «Masina võti nr ______»; 

- veose (sealhulgas tühja vaguni) saatja ja vedaja vahel kokku lepitud 

veoviisi näitamine, kui vedu teostatakse erineva rööpmelaiusega 

raudteedel – märked: «Ümberlaadimine teise rööpmelaiusega 

vagunisse», «Vaguni paigutamine teise rööpmelaiusega veovankrile (kui 

olemas on sellekohane leping, näidata ära selle number ja sõlmimise 

kuupäev)» või «Lahutatavate rattapaaride kasutamine»; 

- saatja avaldus saatekirja tehtud paranduste kohta; 

- külmuvate veoste vedamisel näidatakse ära veose niiskusprotsent 

ja ärahoidvate meetmete kasutuselevõtt («Veos on külmunud», 

«Puistatud üle lubjaga koguses ___%», «Töödeldud ___ õliga koguses 

___%», «Paigutatud kihiti puidusaagmetega»» jne); 

- veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise korral lõppsaaja 

nimi ja aadress (veose veol sihtriiki, kus SMGS ei kehti); 

- veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise korral juhis selle 

kohta, kellele saata saatekirja leht (veose veol sihtriiki, kus SMGS ei 

kehti); 

- saatja volituste ulatus; 

- märge saatekirjale lisatud lisalehtede arvu kohta; 

- saadetise sisse-/väljaveoks teise transpordiliigiga – märge 

«Sisseveoks ____________ transpordiga (näidatakse ära transpordi 

liik) ____________ (näidatakse ära alglähteriik)» või märge 

«Väljaveoks ____________ transpordiga (näidatakse ära transpordi 

liik) ____________(näidatakse ära lõppsihtriik)»; 

- märgitud hinnaga veose veol – märge «Märgitud hinnaga veos 

______ (summa sõnadega)»;  

- märge gabariitse veose lahtisele veeremile laadimise ja kinnitamise 

tingimuste täitmise kohta (v.a transportöörid) rööpmelaiusega 1520 

mm: «TT peatüki ____ punkt ___», «NTU nr ___», « MTU nr___» või 

«Eskiis nr _____»; 

- veose veo korral, mille on vagunisse laadinud saatja juhul, kui see 

tuleb ümber laadida teise rööpmelaiusega vagunitesse: 

  märge «Pärast veose ümberlaadimist jaamas ________ 

(näidatakse ära ümberlaadimisjaama nimi) ________ saata tühi 

vagun ________ (näidatakse ära tühja vaguni saaja nimi ja 

postiaadress)» või «Pärast veose ümberlaadimist jaamas 

________ (näidatakse ära ümberlaadimisjaama nimi) saata tühi 

vagun jaama ____ (näidatakse ära jaama, saateraudteed ja saaja 

nimi) läbi piirijaamade____(näidatakse ära nende nimed), 

vedajad ______ (nende nimed)» ja igale veos osalenud vedajale 

veotasu maksja nimi ja kood.  

 



 Peale kantud turvamärgisega veose vedamisel lahtise veeremiga 

– märgitakse üles turvamärgistuse andmed, mis võimaldavad 

kontrollida selle terviklikkust (pealekandmise viis, asukoht, 

välisile jms) 

4 

Saatja 

«Saaja» 
Näidatakse ära: 

- veose saaja nimi (asutamisdokumentides olev, füüsilise isiku 

puhul ees- ja perekonnanimi), postiaadress; 

- kood saadetise saajale, mille annab talle veose väljastanud vedaja 

juhul, kui ta kasutab säärast kodeerimist (pannakse koodi väljale). 

Ära võib näidata ka telefoni- ja faksinumbri koos suunakoodiga ja 

e-posti aadressi. 

Veose vedamisel riiki, kus SMGS ei rakendu, näidatakse ära vedaja 

nimelühend, kes vormistab veolepingu ümber jaamas, kus muutub selle 

õigusliku regulatsiooni režiim.  

5 

Saatja 

«Sihtjaam» 
Näidatakse ära: 

- sihtjaama nimi ja raudtee nimelühend;  

- sihtjaama kood (pannakse koodi väljale). 

Veose veol sihtriiki, kus SMGS ei rakendu, näidatakse ära veolepingu 

õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaama nimi ja kood, raudtee 

nimelühend ja pannakse märge «Veoks jaama ______ (lõppjaama ja 

sihtriigi nimi)».  

6 

Saatja 

«Piiriületusjaamad» 
Näidatakse ära piiriületusjaamade nimed ja koodid, veose saatja 

riigi raudtee nimelühend ja lepingulise vedajaga kooskõlastatud 

läbiveoriikide raudteede nimelühendid. 

Kui veose vedamiseks kasutatakse praami, näidatakse ära sadamate 

ja jaamade nimed, kus veos praamile ja praamilt maha laaditi. 

Kui veose vedu väljumispiirijaamast on võimalik läbi mitme 

sisenemispiirijaama, näidatakse ära ka sisenemispiirijaamade nimed. 

7-12 

 

 

Vaguni teekonnal ümberlaadimise korral kriipsutatakse algse 

vaguni kohta käivad andmed maha nii, et neid oleks võimalik lugeda ja 

nende alla kirjutatakse andmed iga vaguni kohta, millesse veos ümber 

laaditi. 

Kui veose eraldi vagunisse laaditud liigkaalu osa pannakse teele 

samaaegselt veose põhiosaga, näidatakse ära andmed selle vaguni kohta. 

Lahtreid ei täideta konteinerite veol, mille on vagunisse laadinud 

vedaja, või konteinerite puhul, mille on saatja laadinud ühte vedaja poolt 

ette antud vagunisse ja vormistatud erinevate saatekirjadega.  

Ühte saatja ette antud vagunisse laaditud, ühele saajale erinevate 

saatekirjadega vormistatud konteinerite veol kantakse andmed selle 

vaguni kohta täiendavalt ühte neist saatekirjadest, ülejäänud 

saatekirjades lahtris „Vagun ette antud“ märgitakse „0“ 

7 

Saatja või vedaja, 

sõltuvalt 

pealelaadijast  

«Vagun» 
Näidatakse ära vaguni number.  

Näidatakse ära vaguni valdaja nimi ja raudtee omaniku 

nimelühend.  

Kui veost veetakse külmutussektsioonis, tehakse täiendavalt 

märge „RS“ - ______ (näidatakse ära külmutussektsiooni number) 

(______) (näidatakse ära kaubavagunite arv sektsioonis)».  



Veose vedamisel vagunite haagendil ühe saatekirjaga, näidatakse 

ära kõigi vagunite numbrid ja pannakse märge «haagend». Veose ühe 

saatekirjaga vedamisel kahes või enamas vagunis või kahte või enamasse 

saatja poolt ette antud vagunisse laaditud konteinerites, tehakse 

saatekirja märge «Vaata lisatud aruannet». 

 Oma telgedel veose vedamisel näidatakse ära masina (iga 

sektsiooni), vaguni või rööbastel sõitva mehhanismi number.  

8 

Saatja 

«Vagun on ette antud»  
Kirjutatakse märge: 

«P» – kui vaguni annab ette vedaja; 

«О» – kui vaguni annab ette saatja.  

Vagun, mille faktiliselt annab ette saaja, on võrdne saatja ette 

antud vaguniga. 

9 

Saatja või vedaja, 

sõltuvalt 

pealelaadijast  

«Kandevõime» 
Kirjutatakse vagunil näidatud kandevõime tonnides. Kui vagunil 

on näidatud mitu kandevõime väärtust, kirjutatakse maksimaalne 

kandevõime tonnides. 

 

10 

Saatja või vedaja, 

sõltuvalt 

pealelaadijast  

«Teljed» 
Näidatakse ära vaguni telgede arv. 

Oma telgedel veose vedamisel näidatakse ära masina (iga 

sektsiooni), vaguni või rööbastel sõitva mehhanismi telgede arv. 

11 

Saatja või vedaja, 

sõltuvalt 

pealelaadijast  

«Taara kaal» 
Kirjutatakse vagunil näidatud taara kaal. 

Tühja vaguni kaalu kaalumise teel määramise korral kirjutatakse 

vasakule poole murrujoont vagunile kirjutatud kaal ja paremale 

kaalumisel saadud kaal. 

12 

Saatja või vedaja, 

sõltuvalt 

pealelaadijast  

«Tsisterni tüüp» 
Veose veol tsisternvagunis, mille rööpmelaius on 1520 mm, 

näidatakse ära tsisterni kalibreerimise tüüp, mis on kantud vaguni nime 

alla. 

13 

Vedaja 

«Veose kaal» (pärast ümberlaadimist) 
Näidatakse ära igasse teise vagunisse ümber laaditud veose kaal.  

Näidatakse ära veose eraldi vagunis saadeta liigse veoseosa kaal, 

kui see saadetakse saajale samaaegselt veose põhiosaga. 

14 

Vedaja 

«Kohtade arv» (pärast ümberlaadimist) 
Näidatakse ära iga teise vagunisse ümber laaditud veosekohtade arv.  

15 

Saatja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Veose nimetus» 

Kirjutatakse iga saadetise 8 numbrist koosnev kood  vastavalt 

kaupade harmoniseeritud nomenklatuurile.  

Näidatakse ära veostele kantud tähised, margid ja numbrid. 

Ohtliku veose veol näidatakse ära ka veose nimetus ja teave 

vastavalt SMGS lisale 2 «Ohtlike veoste veo eeskiri». 

Kiiresti rikneva veose veol kirjutatakse märge «Kiiresti 

riknev», aga veose veol kinnistes ventilatsiooniga vagunites ka märge 

«Ventilatsiooniga». 

Veose veol eritingimustel  vastavalt SMGS artiklile 8 

kirjutatakse märge „vedu eritingimustel kooskõlastatud“ (märgitakse 

eritingimustel vedu kooskõlastanud iga vedaja lühendatud nimi, 

kooskõlastamise dokumentide numbrid ja kuupäevad). 

Külmuva veose veol kirjutatakse märge «Külmuv». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elusloomade veol kirjutatakse märked «Elusloomad» ja «Mitte 

vedada allamäge». 

Kergsüttiva veose veol kirjutatakse märked «Kergsüttiv» ja 

«Kate 0-0-1». 

Saaturite saatel veetava veose veol: 

- kirjutatakse märge «Saatja saaturite saatel». Kui saaturid on 

eraldi vagunis või saadavad mitut veosega vagunit, kirjutatakse 

täiendavalt märge «Saaturid asuvad vagunis nr_________»; 

- kirjutatakse saaturite nimed ja riigipiiri ületamiseks vajaliku 

dokumendi number. Kui saaturid saadavad mitut veosega vagunit või 

asuvad eraldi vagunis, näidatakse need andmed ära tolle vaguni 

saatekirjas, milles asuvad saaturid; 

- kui saatureid teekonnal vahetatakse, kirjutatakse märge 

«Saaturite vahetus __________ jaamas (jaama ja raudtee nimi, millel 

toimub saaturite vahetus)»; 

- saaturite vagunisse kütteseadme (ahju) paigaldamisel 

kirjutatakse märge «Ahiküttega». 

Veose veol, milleks kasutatakse veoseadmeid, näidatakse nende 

nimetus ära selle veose nimetuse all, mille jaoks neid kasutatakse. 

Punktiirjoonega tähistatud väljal 

IMVÜ ja/või АТV veol kirjutatakse järgmised andmed: 

- autorongi, auto, haagise, poolhaagise või teisaldatava autokere 

veol näidatakse ära IMVÜ ja/või АТV täpne nimetus, tuvastusnumber, 

autorongi koosseis ja kirjutatakse märked «Varurattaid ___tükki» ja 

«Mitte vedada allamäge»;  

- universaalse keskkaalukonteineri veo puhul pannakse märge 

«Konteiner ________ (näidatakse ära üheksakohaline number)»;  

- suuretonnaažilise konteineri veo puhul näidatakse ära 

konteineri 11 märgist koosnev tuvastusnumber, mille esimesed kolm 

ladina tähte on konteineri omaniku kood, neljas («U») näitab, et tegu on 

kaubaveokonteineriga; konteineri numbri taga kriipsu järel on konteineri 

suurust ja tüüpi tähistav neljanumbriline kood  ja sulgudes konteineri 

ustele märgitud konteineri brutokaal; 

- kahe või enama konteineri ühe saatekirjaga veol tehakse märge 

«Vaata lisatud aruannet». 

Vagunite haagendil veetavate pikkveoste veo puhul tehakse 

märge «Mitte vedada allamäge».  

Ebaharilike veoste veo puhul tehakse märked: 

- mittegabariitse veose veol – «Mittegabariitne veos _____ 

(mittegabariitse veose indeks)» – veol 1520 mm rööpmelaiusega 

raudteedel, «Mittegabariitne veos ____ (raudteede nimelühendid)» – 

ülejäänud raudteede kohta; 

- mittegabariitse veose veol kontrollraamiga tehakse 

mittegabariitse veose veoks vormistatud saatekirja märge – 

«Kontrollraam on paigaldatud vagunisse nr____», kontrollraamiga 

vaguni veoks vormistatud saatekirja – «Vagunisse nr______ on 

paigaldatud kontrollraam veose veoks» – kui kontrollraam on 

paigaldatud tühja vagunisse ja «Veosega koormatud vagunisse nr 

______ on paigaldatud kontrollraam» – kui kontrollraam on paigaldatud 

koormatud vagunisse; 



- mittegabariitse veose ja transportööril veetava veose veol – 

«Mitte vedada allamäge» või «Mitte vedada läbi tunneli» (nende märgete 

vajalikkuse määrab vedaja); 

- veose veol, mis tehniliste näitajate tõttu nõuab kiirusepiirangut 

– «Kiirus mitte üle ________ km/h». 

Soodus- või tsonaalsete laadimisgabariitide piires laaditud 

veoste veol kirjutatakse vastav märge, kas «Soodusgabariit» või 

«Tsonaalne gabariit». 

Vedaja 

 

Veolepingu muutmise korral tehakse märge «Veoleping 

muudetud» ja pannakse vedaja tempel. 

Mittegabariitse veose ümberlaadimisel ühe rööpmelaiusega 

vagunist teise rööpmelaiusega vagunisse tehakse märge 

«Mittegabariitne veos _________ (raudteede nimelühendid)» või 

«Mittegabariitne veos _______ (veose mittegabariitsuse indeks)».  

Kui enne või pärast lahtri «Saadetise nimetus» järgmist 

punktiirjoont ei ole ruumi andmete kirjutamiseks, võib andmete 

kirjutamiseks kasutada tervet lahtri pinda.  

16 

Saatja 
«Pakendi liik» 

Näidatakse ära vagunisse, IMVÜ-sse ja/või AVV-sse laaditud 

veose pakendi liik. 

Pakkides veose veol näidatakse kaldkriipsuga ära: vasakul – 

«pakk», paremal – pakis olevate veoühikute pakendi liik; kui 

veoseühikud ei ole pakendatud, tehakse märge «н/у» (mitte 

pakendatud). 

Taarata ja pakendita veoste veol pannakse märge 

«pakendamata».  

17 

Saatja 

«Kohtade arv» 

Numbritega näidatakse ühel real ära veosekohtade arv koos 

veose nimetusega. 

Veose veol lahtiselt, puistena või vedelana tehakse saatekirja 

vastav märge «Lahtine», «Puistena» või «Vedel». 

Lahtisel veeremil või lahtistes konteinerites veetava veose veol, 

mille kohtade arv on üle 100, tehakse märge «Kuhjaga». 

Pakkides veose veol näidatakse kaldkriipsuga ära: vasakul 

pakkide arv, paremal – neisse pakkidesse paigutatud veoseühikute arv. 

Veoste veol, mille veol kasutatakse mitmeringelisi veoseadmeid, 

näidatakse ära nende seadmete arv. 

Veoste veol IMVÜ-des või ATV-des näidatakse ära neisse 

laaditud veosekohtade arv. Veoste veol autorongis näidatakse ära 

veosekohtade arv autorongis ja haagises ja veosekohtade koguarv 

autorongis.  

Tühjade IMVÜ-de või ATV-de veol näidatakse ära nende arv.  

18 

Saatja 

«Kaal (kg)»  

Näidatakse numbritega: 

- saadetise brutokaal (k.a pakend) iga saadetise kohta ühel real koos 

saadetise nimetusega (s.h oma telgedel veose kaal);  

- IMVÜ ja/või AVV taara kaal;  

- veoseadmete kaal, mis ei ole arvatud vaguni taara kaalu hulka; 

- saadetise kogukaal (bruto). 

 



19 

Saatja või vedaja, 

olenevalt 

pealelaadijast  

«Plommid» 

Näidatakse ära saaturite saateta vagunitele, IMVÜ-dele või ATV-

dele pandud plommide arv ja tähistused, plommsulgurite kasutamise 

korral aga nende nimetused ja turvamärgid ja veose lähteraudtee 

nimelühend.  

20 

Saatja 

«Laaditud» 

Sõltuvalt veose vagunisse laadijast pannakse märge «Vedaja» 

või «Saatja». 

21 

Saatja  

«Kaalu määramise viisid» 

Märked tehakse olenevalt saadetise kaalu määramise viisist: 

«kaalumise teel» (näidatakse ära kaalu tüüp); 

«trafareti järgi»; 

«standardi järgi»; 

«ümbermõõdu järgi»; 

«mõõtmise teel»; 

«mõõturi järgi».  

22 

Saatja 

«Vedaja» 

Näidatakse ära lepingulise (näidatakse esimesena) ja järgnevate 

vedajate (veose saajale väljastav vedaja näidatakse viimasena) nimed ja 

koodid ja vastavad teekonnalõigud, mida mööda iga vedaja veost veab 

(lõigul olevad piiripunktid – jaamad ja nende koodid). 

23 

Saatja 

 

«Veotasu maksmine» 

Näidatakse ära vedajate nimelühendid veo teostamise järjekorras 

vastavalt lahtri «Vedajad» andmetele, nende vedude eest maksjate 

nimed ja maksmise alus (maksja kood, lepingu nr ja kuupäev jms).  

24 

Saatja 

 

«Saatja lisatud dokumendid» 

Sisestatakse saatekirjale saatja poolt lisatud saatedokumentide 

nimekiri. Kui lisatud dokumenti on mitu eksemplari, näidatakse ära 

eksemplaride arv. 

Kui saatekirjas nimetatud saatedokumendid on ette nähtud 

teekonnal äravõtmiseks, peab nende nimetuste järel olema toodud 

raudtee nimelühend, millel need ära võetakse märkena «Raudtee _____ 

jaoks (raudtee nimelühend, millel need eemaldatakse)». 

25 

Saatja 

«Teave, mis ei ole mõeldud vedajale, veolepingu nr»  

Näidatakse ära veose saatja antud teave veose kohta, mis ei ole 

mõeldud vedajale. 

Kui administratiivformaalsuste täitmiseks vajalik dokument ei 

ole lisatud saatekirjale, vaid saadetud administratiivkontrolli teostanud 

täitevasutusele, kirjutatakse märge «____ (dokumendi nimetus, number 

ja väljastamise kuupäev) esitatud ___ (administratiivkontrolli teostanud 

täitevasutuse nimi)». 

Ära võib näidata ka muud teavet, sealhulgas väljavedaja ja 

sissevedaja vahel sõlmitud tarnelepingu numbri (kui nii välja- kui 

sissevedajal on üks lepingu number). Kui tarnelepingul on kaks numbrit, 

väljavedajal üks, sissevedajal teine, näidatakse ära väljavedaja lepingu 

number.  

26 

Vedaja 

«Veolepingu sõlmimise kuupäev»  

Lähtejaamas pannakse lepingulise vedaja kalendertempel. 

 



27 

Vedaja 

«Kohalejõudmise kuupäev» 

Sihtjaamas pannakse vedaja kalendertempel.  

Veose mittesaabumise korral tehakse märge «Veos ei jõudnud 

kohale» ja kinnitatakse vedaja templiga. 

28  

Toll, administratiiv-

kontrolli organid  

«Märked tolli- ja muude administratiivformaalsuste 

täitmiseks»  
Kirjutatakse märked: 

- toll – tollikontrolliks; 

- muud riigiorganid – administratiivtoimingute täitmiseks.  

29 

Vedaja 

«Saadetise nr» 
Näidatakse ära saadetise number. 

 

Lehekülgede 3 ja 6 pöördel 

 

30  

Vedaja 

«Vedaja märked» 
Märgitakse ära:  

- «Avamise akt _____ (kuupäev), raudteejaam ___ ___ » – kui 

koostatakse avamise akt; 

„Üleminek elektroonilise saatekirja pealt pabersaatekirjale“ – kui 

elektroonilise saatekirja pealt minnakse üle pabersaatekirjale – koos 

tembeldamisega vedaja kalendritempliga; 

- «____________(saatedokumendi nimetus) nr____ ära võetud 

jaamas ________» – saatedokumentide äravõtmise korral; 

- «__ (arv) plommid/plommsulgurid tähistega _____________ 

vahetatud __ (arv) plommide/plommsulguritega tähistega __________» 

või «__ (arv) plommid/plommsulgurid tähistega ___________ 

paigaldatud puuduvate asemel» – juhul kui plommid vahetab või paneb 

vedaja;  

- «Saadetis ______ (kg/tk) saadetakse järele _______ alusel 

(dokument, selle nimetus)» – juhul kui vedaja koostab dokumendi järele 

saadetava veoseosa kohta;  

- «Vagun nr_____ saadetakse järele _____ alusel (dokument ja 

selle number)» – ühe saatekirjaga vormistatud vagunite grupist ühe vaguni 

lahtihaakimise korral – koos tembeldamisega vedaja templiga; 

- «Vagun on lahti haagitud» – ühe saatekirjaga vormistatud 

vagunite grupist ühe vaguni lahtihaakimise korral (Vagunite aruandes lahti 

haagitud vaguni numbri taga); 

- «Järele saadetud veoseosa on väljastatud» – järele saadetud 

veoseosa väljastamisel – koos vedaja kalendertempli jäljendiga; 

- «Ümber adresseeritud jaama _______ (jaama nimi) saajale 

__________(veose saaja nimi) dokumendi ______________(dokumendi 

nimetus ja kuupäev) alusel» – veolepingu muutmise korral koos vedaja – 

koos vedaja templi jäljendiga;  

- «Määratud teekonnast hälbimine __________ tõttu (veol 

tekkinud tõrke põhjus)» – saatekirjas näidatud teekonnast 

kõrvalekaldumise korral – vedaja kinnitab oma templijäljendiga; 

- « __________ (vedaja poolt teekonnal koostatud dokumendi nimi 

tõestamaks asjaolusid, mis mõjutavad või võivad mõjutada veose vedu, 

selle number, koostamise kuupäev, jaama nimi ja raudtee nimelühend)»;  



- «Veos kaalus kontrollimisel ___ kg» – juhul, kui veose kaal ei 

vasta saatekirjas näidatud andmetele ja ei mahu käeoleva Eeskirja p-s 35.4 

märgitud normi piiridesse – vedaja kinnitab oma templijäljendiga. 

- «Lisatud saatekiri ____________ (number ja kuupäev)» – kui 

veose saajale mõeldud SMGS-saatekirja lehele lisatakse teise 

veolepingule teisi õigusnorme kehtestava rahvusvahelise kokkuleppe 

saatekirja lehed; 

- «Lisatud ___________ (saatekirjale vedaja poolt lisatud 

lisalehtede arv)»; 

- «Vaguni nr ______ vigastuste (mittekorrasoleku) ______ (akti 

number, koostamise kuupäev) _______ (jaama nimi ja raudtee 

nimelühend, millel akt koostati)». 

Veose ümberlaadimisel erineva rööpmelaiusega raudteede 

kohtumiskohas kantakse saatekirja andmed plommide arvu ja neil olevate 

märgistuste kohta, mis on pandud vagunile, millesse veos ümber laaditi. 

Ebahariliku veose vedamise korral näidatakse ära andmed veo 

kooskõlastamise kohta neil raudteedel; veol raudteepraamiga – teekonna 

mööda vett toimuva lõigu kohta, kui selle veose vedu nõuab säärast 

kooskõlastust.  

31 

Vedaja 

 

 

«Kommertsakt» 

Näidatakse ära kommertsakti number, koostamise kuupäev, jaama 

nimi ja raudtee nimelühend, millel see koostati ja selle koostanud vedaja 

templijäljend. 

32 

Vedaja 

«Tarneaja pikenemine» 

Näidatakse ära jaama nimi ja raudtee nimelühend, millel veos kinni 

peeti, veose kinnipidamise kestus ja kinnipidamise põhjuse kood, mis 

annab õiguse tarneaja pikendamiseks. Vedaja kinnitab oma 

templijäljendiga.  

Viivituse põhjuste märkimisel kasutatakse järgmisi koode: 

kood – tähendus 
1– tolli- ja muude administratiivformaalsuste täitmine;  

2 – veose sisu kontrollimine; 

3 – veose kaalu kontrollimine; 

4 – veosekohtade arvu kontrollimine;  

5 – veolepingu muutumine; 

6 – tõrked veo käigus; 

7 – hoolitsus elusloomade eest; 

8 – lasti või selle pakendi kohendamine või parandamine, kui see 

oli põhjustatud vedajast sõltumatutest asjaoludest; 

9 – veose ümberlaadimine, kui see oli tingitud vedajast 

sõltumatutest asjaoludest; 

10 – muud põhjused. 

Koodi 10 «Muud põhjused» kasutamise korral näidatakse ära veose 

viibimise põhjus.  

33 

Vedaja 

 

  

«Märked saadetise üleandmise kohta» 
Pannakse veose üle võtnud vedajate kalendritempli jäljendid 

jaamades, kus veos antakse üle ühelt vedajalt teisele üleandmise 

järjekorras.  

34 

Vedaja 

 

«Märked piirijaamade läbimise kohta» 
Pannakse vedajate kalendertempli jäljendid veose piirijaamadest 

läbiveo järjekorras.  



35  

Vedaja 

«Teade veose saabumisest» (leht 3) 

Täidetakse kooskõlas sihtriigi seadusandlusega. 

36 

Saaja 

«Veose väljastamine» ( leht 3) 

Pannakse kuupäev ja saaja allkiri.  

Lisaks kantakse sisse sihtriigi seadusandlusega ettenähtud andmed.  

Vedaja Vedaja paneb sihtjaamas kalendertempli jäljendi.  

 

Lehekülgede 1, 2, 4, 5 ja lehekülje «Teekonnaleht  

(lisaeksemplar)» pöördel 

 

Lahtri/jaotuse 

number; täitja, 

kelle poolt 

täidetakse 

Lahtri nimetus ja sisu 

А-Е 

Vedaja 

 

«Veomaksete arvutamise jaotused» 
Jaotused on ette nähtud veomaksete arvutamiseks iga vedaja jaoks 

iga teelõigu kohta eraldi olenevalt kasutatavast tariifist. 

37 

 
«Teelõik» 
Näidatakse ära teelõigu lähte- ja sihtjaama nimi ja kood, mida 

mööda vedamise eest arvutatakse veotasud. 

38 

 

«Vahemaa, km» 
Näidatakse ära alg- ja lõppjaama vaheline kaugus.  

39 «Arvutuslik kaal, kg» 
Näidatakse ära veose arvestuslik kaal, mis määratakse kindlaks 

vastavalt rakendatavale tariifile. 

40 «Lisatasud»  
Näidatakse ära koodid, aga nende puudumisel lisatasude ja muude 

kulude nimetused ja nende summad, mis on arvutatud tariifi järgi, mida 

vedaja rakendab antud lõigul (tariifi valuutas). 

41 

 

«Tariif» 
Näidatakse ära rakendatava tariifi kood või nimetus. 

42 

 
«Saadetise kood»  

Vajaduse korral näidatakse ära kood vastavalt kaupade 

harmoniseeritud nomenklatuurile, mis on määrav veotasude arvutamisel. 

43 «Arvestuskurss» 
Näidatakse ära tariifi valuuta ümberarvestuskurss valuutaks, milles 

võetakse veotasud kas veose saatjalt või saajalt.  

44 

 

«Tariifi valuuta» 
Näidatakse ära tariifi valuuta kood või nimetus, milles on 

arvutatud saatjalt võetavad veotasud.  

45 

 

«Makse valuuta» 
Näidatakse ära saatjalt võetava veotasude valuuta kood või 

nimetus. 

46 

 

«Tariifi valuuta» 
Näidatakse ära tariifi valuuta kood või nimi, mille järgi on 

arvutatud saadetise saajalt küsitavad veomaksed. 

47 

 

«Makse valuuta» 
Näidatakse ära saajalt võetava veotasude valuuta kood või 

nimetus. 



48 

 

«Veotasud» 

Näidatakse ära veotasud, mis on arvutatud tariifi järgi, mida vedaja kasutab 

antud lõigul (tariifivaluutas).  

49 

 

Näidatakse ära veotasud, mis on arvutatud antud lõigul kasutatava 

tariifi järgi valuutas, milles võetakse tasu veose saajalt. 

50 

 

Näidatakse ära veotasud, mis on arvutatud tariifi järgi, mida 

vedaja kasutab antud lõigul (tariifivaluutas).  

51 

 

Näidatakse ära veotasud, mis on arvutatud tariifi järgi, mida 

kasutatakse antud lõigul ja valuutas, milles võetakse tasu veose saajalt.  

 «Kogusumma» 

52 

 

Näidatakse ära lisatasude, aga ka vedaja tariifiga mitte ette nähtud 

kulude kogusumma valuutas, milles need küsib veose saatja.  

53 

 

Näidatakse ära lisatasude, aga ka vedajale tariifiga mitte ette nähtud 

kulude kogusumma valuutas, milles need tasub veose saatja. 

54 

 

Näidatakse ära lisatasude, aga ka vedaja tariifiga mitte ette nähtud 

kulude kogusumma valuutas, milles need tasub veose saaja.  

55 

 

Näidatakse ära lisatasude, aga ka vedaja tariifiga mitte ette nähtud 

kulude kogusumma valuutas, milles need küsitakse veose saajalt.  

 «Kokku» 

56 

 

 Näidatakse ära kogusumma tariifi valuutas, mis on saadud 

saatekirja veomaksete arvutamist puudutava artikli lahtrite 48 ja 52 

summade kokkuliitmise teel .  

57 

 

Näidatakse ära kogusumma tariifi valuutas, mis on saadud 

saatekirja veomaksete arvutamist puudutava artikli lahtrite 49 ja 53 

summade liitmisel. 

58 

 

Näidatakse ära kogusumma tariifi valuutas, mis on saadud 

saatekirja veomaksete arvutamist puudutava artikli lahtrite 50 ja 54 

summade liitmisel. 

59 

 

Näidatakse ära kogusumma, mis on saadud lahtrite 51 ja 55 

summade liitmisel, valuutas, milles võetakse veotasud veose saajalt.  

 «Kokku» 

60 Summa, mis on saadud lahtri 56 summade liitmisel.  

61 Summa, mis on saadud lahtri 57 summade liitmisel.  

62 

 

Summa, mis on saadud lahtri 58 summade liitmisel. 

63 Summa, mis on saadud lahtri 59 summade liitmisel. 

64 

Vedaja 

  

«Märked veotasude arvutamiseks ja küsimiseks» 

Kantakse vedajale veotasude arvutamiseks ja küsimiseks vajalikud 

märked ja kinnitatakse vedaja templiga:  

 - transiit- või sihtriigi raudteel avastatud ülekaalu ümber laadimise 

korral eraldi vagunisse: «Veose liigkaal ümber laaditud»; 

- kahe või enama vaguni hõivamise põhjuste kohta ümberlaadimise 

korral ühest vagunist: «Ümber laaditud __ vagunit (arv) põhjusel 

__________ (näidata ära täpne põhjus)»;  

- muud märkused.  

65 

Vedaja 

 

«Veose saatjalt sisse nõuda» 

 Lisatakse täiendavad kulutused (nimetus ja summa), mis tuleb 

veose saatjalt täiendavalt sisse nõuda. 

 



9. Saatekirja täitmise iseärasused seoses veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumisega 
 

9.1. Käesolevaid ettekirjutusi kohandatakse veoste veol riikide vahel, kus SMGS kohandub 

ja riikide vahel, kus SMGS ei kohandu; veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaamas 

vormistab vedaja saatekirja ümber.  

9.2. Veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaamad peavad paiknema riigis, kus 

rakendatakse üheaegselt SMGS-i ja teist veoste raudteeveo veolepingu õigusnorme kehtestavat 

rahvusvahelist kokkulepet.  

9.3. Veose veol, mille sihtpunkt on riigis, kus SMGS ei kohandu, vormistatakse saatekiri 

kooskõlas käesoleva Eeskirjaga koos järgmiste iseärasustega: 

9.3.1. lahtris «Sihtjaam» näitab saatja ära veolepingu õigusregulatsiooni muutumise jaama 

koodi ja nime ja paneb märke «Veoks jaama ______ (lõppjaama ja sihtriigi nimi)»; 

9.3.2. lahtris «Veose saaja» näitab saatja ära vedaja nimelühendi, kes veolepingu 

õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaamas ümber vormistab;  

9.3.3. lahtris «Veose saatja avaldused» toob veose saatja ära lõppsaaja nime ja aadressi.  

9.4. Veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaamas:  

9.4.1. vormistab vedaja SMGS-saatekirjas sisalduvate andmete alusel teise rahvusvahelise 

kokkuleppe saatekirja, mis kehtestab veoste raudteeveo veolepingu õigusnormid; 

9.4.2. kinnitab SMGS-saatekirja lehe 1 «Originaalsaatekiri» ja lehe 6 «Veose saabumise 

teavitusleht» uue saatekirja külge;  

9.4.3. väljastab veose saatjale tema SMGS-saatekirja lahtris «Saatja avaldused» toodud 

avalduse põhjal uue saatekirja veose saatjale ette nähtud lehe.  

9.5. Veose veol riigist, kus SMGS ei kohandu, vormistab vedaja veolepingu 

õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaamas teise veoste raudteeveo veolepingu õigusnorme 

kehtestava rahvusvahelise kokkuleppe saatekirjas sisalduvate andmete alusel SMGS-saatekirja, 

seejuures:  

9.5.1. näitab lahtris «Lähtejaam» ära veolepingu õigusregulatsiooni režiimi muutumise jaama 

nime ja koodi ja raudtee nimelühendi; 

9.5.2. kinnitab SMGS-saatekirja külge veoste raudteeveo veolepingu õigusnorme kehtestava 

teise rahvusvahelise kokkuleppe saatekirja veose saajale ettenähtud lehe, mille kohta teeb SMGS-

saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» märke «Lisatud saatekiri ________ (näidatakse number ja 

kuupäev; 

9.5.3. väljastab veose saatjale tema teises, veoste raudteeveo veolepingu õigusnorme 

kehtestavas rahvusvahelise kokkuleppe saatekirjas toodud avalduse alusel SMGS-saatekirja lehe 4 

«Saatekirja duplikaat». 

 

 

 

ARTIKKEL III 
Plommimine 

 

 

10. Üldsätted 
 

10.1. Plommitakse plommide ja plommsulguritega.  

10.2. Plommitakse ainult need vagunite, IMVÜ-de ja AVV-de konstruktsiooniavad, millel on 

plommimisseade. 

10.3. Vagunid plommib pärast neisse veose laadimist kas veose saatja või vedaja vastavalt 

riiklikule seadusandlusele. 

 



11. Tähistus 

 

11.1. Plommil peab olema järgmine tähistus: 

11.1.1. lähteraudtee nimelühend ja lähtejaama nimi; 

11.1.2. kontrolltunnus; 

11.1.3. kui vagun või konteiner plommitakse veose saatja plommidega – veose saatja 

nimelühend; 

11.1.4. kui vagun või konteiner plommitakse vedaja plommidega – vedaja nimelühend.  

11.2. Plommsulguril peab olema järgmine märgis: 

11.2.1. veose saatja raudtee nimelühend; 

11.2.2. kontrolltunnus. 

11.3. Plommsulguril võivad täiendavalt olla lähtejaama nimi ja veose saatja nimi – vajadusel 

lühendatult. 

 

 

 

ARTIKKEL IV 
Erinõuded erinevat liiki kaupade veoks  

 

12. Veosed, mida saadavad saatja saaturid 
 

12.1. Veose saatja saaturite (edaspidi – saatur) saatel veetakse: 

12.1.1. veoseid, mis vajavad sihtkohta jõudmise teekonnal teenindamist; 

12.1.2. veo ajal teenindamist vajavaid kiiresti riknevaid veoseid (v.a juhtudel, kui need 

saadetised nõuavad vedu vedaja külmutusvagunites ja/või külmutuskonteinerites, IMVÜ-des ja/või 

АVV-des, kui selle käigus on nõutav ainult temperatuurirežiimi säilitamine ja tuulutamine); kui 

külmutusvaguneid, külmutuskonteinereid, IMVÜ-sid ja/või АVV-sid teenindavad saaturid, kes ei ole 

vedaja töötajad, loetakse need isikud veose saatja saaturiteks ja nende kohta vormistatakse saaturitele 

ette nähtud dokumendid;  

12.1.3. elusloomad; 

12.1.4. oma telgedel veetavad veosed: vedurid, mitmikrongide vagunid, rööbastel liikuvad 

kraanad ja teekorrastus- ja ehitusmasinad. 

12.2. Veose saatjal on õigus esitada saaturi saatel vedamiseks muid veoseid. 

12.3. Iga veosega vaguni saatmiseks on lubatud kasutada kõige rohkem kahte saaturit. 

Saadetise veol kahes või enamas ühe saatekirjaga vormistatud vaguni puhul määrab vagunite grupi 

saaturite arvu veose lähetaja. 

12.4. Saatjal on õigus saatureid teekonna ajal vahetada.  

12.5. Saaturil peab olema käesoleva Eeskirja nõuete täitmiseks vajalik kvalifikatsioon, ta peab 

kinni pidama administratiiv- ja raudteeveo ohutuse eeskirjadest, tal peavad olema vajalikud 

dokumendid, vahendid, materjalid ja tööriistad. Elusloomade saatmisel peab ta pidama nende 

teenindamise žurnaali. 

12.6. Vedaja vormistab igale saaturile veose saatja poolt saatekirja kantud andmete põhjal 

«Veose saaturi tõend» (edaspidi – tõend) vormi kohaselt, mis on toodud käesoleva Eeskirja lisas 4 ja 

annab õiguse saadetist saata. Vedaja võib tõendile kanda saaturit puudutavaid lisaandmeid kooskõlas 

riikliku seadusandlusega. Tõendi blankett trükitakse ja täidetakse ühes OSJD töökeeles, kasutades 

SMGS-saatekirja artiklis 15 toodud juhiseid. 

Saatur peab tunnistust kogu teekonna vältel käepärast hoidma ja esitama selle vedaja vallatava 

taristu töötajate või administratiivkontrolli organite nõudmisel. Saatur tagastab tunnistuse vedajale 

jaamas, kus saadetise saatmine lõpeb. 

12.7. Saatekirja lahtris «Saadetise nimetus»: 



12.7.1. veose saatja paneb märke «Saatja saaturite saatel». Kui saaturid on eraldi vagunis või 

saadavad mitut veosega vagunit, teeb selle kohta täiendava märke «Saaturid on vagunis nr 

_________»; 

12.7.2. veose saatja kirjutab iga saaturi ees- ja perekonnanime ja piiriületuseks vajaliku 

dokumendi numbri. Kui saaturid saadavad mitut veosega koormatut vagunit või on eraldi vagunis, 

näitab veose saatja saatekirjas ära selle vaguni andmed, milles asuvad saaturid; 

12.7.3. juhul kui saaturid teekonnal vahetuvad, paneb veose saatja märke «Saaturid vahetus 

__________ (jaama ja raudtee nimi, kus toimub saaturite vahetus)»; 

12.7.4. teekonna ajal saaturite vahetuse korral kriipsutab vedaja saatekirjas maha veose saatja 

poolt sisse kantud andmed ja kirjutab asemele uute saaturite vastavad andmed. 

12.8. Kui saaturid sõidavad eraldi vagunis, vormistatakse sellele vagunile eraldi saatekiri. 

12.9. Veose saatjal on õigus volitada saatur täitma saadetise veo ja/või väljastamisega 

kaasnevaid kohustusi ja/või kõrvaldada saadetise veo ja väljastamise käigus ette tulevad tõrked. 

Saaturi volituste ulatuse näitab veose saatja ära saatekirja lahtris «Saatja avaldused». 

12.10. Vajaduse korral on veose saatjal õigus paigaldada saaturite vagunisse tahke kütusega 

(kivisüsi, tugevast puidust halud) köetavad malmahjud, pidades seejuures kinni tuleohutusreeglitest 

ja varustades vaguni tulekustutusvahenditega. Saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» teeb ta märke 

«Ahjuküttega». 

12.11. Kui saaturitega vagunigrupi veol mõned vagunid teekonnal lahti haagitakse ja saaturid 

nende saatmisega edasi ei tegele, tegutseb vedaja vastavalt käesoleva Eeskirja punkti «Vedaja tegevus 

tõrgete tekkimisel» juhtnööridele. Kui see juhtub elusloomade veol, lahendab veose edasise veo 

võimalikkuse küsimuse vedaja kooskõlas selle riigi seadusandlusega, kus vagun lahti haagiti.  

 

 
13. Kiirestiriknevad veosed  

 

13.1. Kiirestiriknevad veosed on veosed, mis nõuavad veo ajal oma omaduste tõttu 

standarditele, tehnilistele eeskirjadele ja tingimustele vastavate kaitseabinõude kasutamist 

(külmutamine, soojendamine, tuulutamine) neile mõjuva või mõjuda võiva kõrge või madala 

välistemperatuuri vastu, teenindamist ja/või hooldamist.  

13.2. Veose saatja annab kiirestiriknevad veosed veoks üle kvaliteetses olekus ja lähteriigi 

seadusandlusele vastava temperatuuriga.  

13.3. Veose saatja määrab Kiirestirikneva veose veol määrab kasutatavad kaitseabinõud ja 

veoks kasutatava vaguni või konteineri liigi veose saatja, võttes arvesse veose laadimiseelset termilist 

ja füüsilist seisukorda, veose säilivusaega, arvestuslikku tarneaega, aga ka halbu ilmaolusid teekonna 

vältel.  

13.5. Kiirestiriknevad veosed, mis vajavad veo ajal kaitseabinõude kasutamist, teenindamist 

või hooldamist, võetakse vagunites või konteinerites vedada, vormistades saatekirja iga vagunisse või 

konteinerisse laaditud saadetise kohta eraldi.  

13.6. Veose saatja kirjutab saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke «Kiiresti riknev», 

aga kui veost veetakse kinnistes ventilatsiooniga vagunites, ka märke «Ventilatsiooniga». 

13.7. Veose saatja näitab saatekirja lahtris «Veose saatja avaldused» ära kogu teekonna vältel 

rakendatavad kaitseabinõud ja temperatuurirežiimi, arvestades vaguni või konteineri tehniliste 

võimalustega. Kui veose saatja pole sääraseid juhiseid saatekirja märkinud, loetakse, et antud kiiresti 

rikneva veose veol ei ole kaitseabinõude rakendamine  ja temperatuurirežiimi jälgimine vajalik. 

 

 

14. Auto- ja traktoritehnika 

 

14.1. Auto- ja traktoritehnika on sõiduautod, veokid, eriautod, bussid, trollid, trammid, nende 

veokastid, traktorid, ekskavaatorid, põllumajandusmasinad ja muu iseliikuv ratas- ja roomiktehnika 

(edaspidi – tehnika). 



14.2. Tehnika veol lahtisel veeremil valmistab veose saatja selle veoks ette: 

 – eemaldab ja pakib sisse lihtviisil, tööriistu kasutamata eemaldatavad osad ja sõlmed; 

– eemaldab ja pakib sisse või kaitseb pakkematerjaliga kõik puruneda võivad osad (näiteks 

klaasid, laternad jms); tehnika vedu ilma purunevate osade kaitseta on lubatud saatja nõudmisel, kes 

väljendab seda, kirjutades saatekirja lahtrisse «Saatja avaldused» märke «Vedu ilma purunevate osade 

kaitseta»; 

– sulgeb tehnika konstruktsioonis ette nähtud sulgurite ja lukkudega kõik kabiinide, salongide 

ja kinniste veokastide uksed, kapotid, pakiruumid, vaheruumid jne; 

– plommib väljastpoolt suletud kabiini, salongi, veokasti, kapoti jne; plommide tüübi 

(välimuse), neil oleva märgid, pealdamise koha ja viisi määrab veose saatja; 

– võtab vähemaks kütust ja vett; kütuse jääk kütusepaagis peab olema piisav tagamaks, et 

tehnika saab iseseisvalt veeremile ja veeremilt maha, aga ei tohi olla üle 10 l tehnika puhul, mille 

kandevõime on kuni 5 t (kaasa arvatud) ja 15 l tehnika puhul, mille kandevõime on üle 5 t; 

– paneb kõigi lahtisel veeremil ühe saatekirjaga liikuvate masinate võtmed 

pesadega eriplanšetti, mille võtmepesade numbrid peavad vastama masinate numbritele. 

Planšett pannakse ühe sõiduki salongi, kabiini või pakiruumi, mille võtme veose saatja pakib, 

pitseerib ja kinnitab saatekirja külge ja teeb selle kohta saatekirja lahtrisse «Veose saatja avaldused» 

märke «Masina võti nr ______». 

14.3. Tehnika veol pakib saatja sellega kaasas käivad tarvikud kabiini, salongi, pakiruumi, 

kinnisesse veokasti. Kastid suurte mõõtudega tarvikutega, mis on paigutatud lahtisele veeremile 

väljapoole auto- ja/või traktoritehnikat, peavad olema kanditud metall-lindiga. Veose saatja paneb 

igasse kasti nimekirja selle sisu kohta. 

14.4. Kui tehnikat veetakse lahtisel veeremil, võivad pakid komplekttoodete, tööriistade ja 

tarvikutega olla laaditud kinnisesse vagunisse, mida veetakse marsruudi koosseisus. 

14.5. Veose saatja koostab tehnika iga ühiku kohta loendi kahes eksemplaris. Loendi blankett 

trükitakse ja täidetakse ühes OSJD töökeeles, pidades kinni SMGS artikli 15 «Saatekiri» sätetest.  

Kui tehnika kõik ühikud on veoks ühtviisi ette valmistatud, võib loend olla koostatut ühte 

vagunisse laaditud tehnika ühikute grupile või kogu tehnikale, mida veetakse ühe saatekirja alusel. 

Ära näidatakse: 

- kütusepaagis oleva kütuse mark ja kogus; 

- nimekiri varu- ja kergesti eemaldatavatest osadest, sõlmedest ja tööriistadest, kus on ära märgitud 

nende arv ja asukoht masinas; 

- varuosi ja/või tööriistu sisaldavate pakkide arv ja nende asukohad masinates;  

- masinatele pandud plommide arv, plommide asukohad ja neil olevad kirjad.  

Kui varu- ja kergesti eemaldatavaid osi ja tööriistu saadetakse suletud vagunis eraldi, tehakse 

nimistusse märge «Ei sisalda varu- ja kergesti ärastatavaid osi ja tööriistu».  

Nimekirja üks eksemplar kinnitatakse saatekirja külge, teine pannakse kabiini, salongi, jne. 

Vajaduse korral lisatakse nimekirja juurde troppimise skeem tehnika ümberlaadimiseks 

tõsteseadmetega. 

14.6. Kui vedaja võtab tehnika vedamiseks ja annab üle saajale: 

– veo puhul lahtisel veeremil – kontrollib visuaalselt üle tehnika korrasoleku, löögitundlike 

osade kaitse olemasolu, tehnika ühikute arvu ja suuremõõtmelisi tarvikuid sisaldavate kastide arvu, 

mis on paigutatud väljapoole auto- ja/või traktoritehnikat, veose saatja plommide olemasolu ja neil 

olevate märgiste vastavus nimekirjale; 

– veol vagunites või kinnistes konteinerites – korras, mis on kehtestatud käesoleva Eeskirja 

peatükkides «Veoste vedamiseks vastuvõtmine» ja «Veoste väljastamine». 

  



15. Konteinerid 

 

15.1. Saadetiste vedamiseks kasutatakse konteinereid, mis vastavad nende parameetreid ja 

raudteetranspordi osalusel toimuvate rahvusvaheliste vedude luba reguleerivate rahvusvaheliste 

kokkulepete, standardite ja tehniliste eeskirjade nõuetele. 

15.2. Konteinerite vedu sihtjaamadesse, mis ei ole avatud veooperatsioonideks konteineritega, 

tohib teostada lepingulise vedaja ja saadetise väljastanud vedaja vahelise kokkuleppe alusel.  

15.3. Vedajale teisaldamiseks antud konteinerites ei tohi vedada haisvaid kaupu ja kaupu, 

mille vedamise järel on vajalik konteineri pesemine ja/või desinfitseerimine. 

15.4. Konteineri veose veoks sobivuse määrab veose saatja kindlaks sõltumata sellest, kas 

selle andis ette veose saatja või vedaja. 

Kui veose saatja poolt veoks ette antud konteineritel on vigastusi, mis ei mõjuta saadetise 

säilivust ja veo ohutust, võib sellised konteinerid veoks vastu võtta; veose saatja peab saatekirja lahtris 

«Veose saatja avaldused» ära näitama vigastuse liigi ja suuruse. 

15.5. Konteinerisse laaditava veose kaalu ja kohtade arvu teeb kindlaks veose saatja. 

Konteinerisse laaditava veose kaal ja konteineri taarakaal ei tohi kokku ületada konteineri ustel 

näidatud brutokaalu. 

15.6. Kaup peab olema konteineris paigutatud ja kinnitatud nii, et oleksid tagatud veose 

säilivus ja veo ohutus ja välistatud konteineri vigastamine selle pealelaadimisel, veol ja 

mahalaadimisel; konteineri uksed peavad vabalt avanema ja sulguma. 

15.7. Lastitud konteinerid (v.a konteinerid koduste esemetega ja tühjad, veose saatja 

saadetiseta külmkonteinerid) plommib veose saatja. 

Igale konteineri plommimisseadmega konstruktsiooniavale pannakse üks plomm; 

suuretonnaažilise konteineri puhul pannakse plomm viimasena suletava ukse vasakpoolse lingi külge.  

15.8. Vedajale saatja poolt veoks esitatud vigastatud konteineris oleva veose laadib vedaja 

ümber teise konteinerisse. Kui vedajal ei ole veose ümberlaadimiseks sobivat konteinerit või kui 

vedaja ei tohi veost selle omaduste tõttu ümber laadida või kui vigastatud konteineri on vedamiseks 

andnud selle saatja, tegutseb vedaja vastavalt käesoleva Eeskirja punktile «Tegutsemine veol ette 

tulevate tõrgete korral». 

15.9. Kui konteinerid laadib vagunile veose saatja, annab ta vedajale vedamiseks üle 

täiskomplekti konteinereid vagunis, s.t mitu ühele saajale ühte sihtjaama adresseeritud konteinerit või 

ühe konteineri tingimusel, et nende paigutamisel kasutatakse täielikult ära vaguni tehnilised 

võimalused (konteinerite lubatud summaarne brutokaal või üksikute konteinerite lubatud 

brutokaalude kogusumma või vaguni kandevõime või mahutavus).  

 

 

16. Intermodaalsed veoühikud (IMVÜ) (v.a konteinerid) ja  

autoveovahendid (AVV) 

 

16.1. AVV on: 

autorong – ühest või enamast vedavast autost (vedukist) ja ühest või enamast haagisest või 

pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend; 

auto – mitteteisaldatava kerega veovahend; 

haagis – vedukile järele- või külgehaagitav kahel šassiil veovahend, mis ei ole iseseisvalt 

liikumisvõimeline. 

IMVÜ (v.a konteiner) on: 

auto teisaldatav veokast – fitingute, laadimishaaratsitega veoühik; 

poolhaagis – veoühik, mis kujutab endast kinnist, šassiil veokasti.  

16.2. Saadetised peavad olema IMVÜ-le ja/või AVV-le laaditud ja kinnitatud nii, et oleks 

tagatud saadetise, IMVÜ ja AVV säilivus ja veo ohutus. 

Laaditud IMVÜ-d, AVV-d, millel ei ole saaturit, plommib veose saatja.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Veduk


16.3. Autorongide ja autode vedu autojuhi saatel on võrdne saadetise veoga veose saatja 

saaturite saatel.  

16.4. Veose saatja märgib saatekirja lahtris «Saadetise nimetus»: 

16.4.1. laadimisel IMVÜ-le või АТV-le – IMVÜ ja/või АТV nime ja koodi vastavalt 

kasutatavale veoste nomenklatuurile, veovahendi (ühiku) täpse nimetuse, autorongi koosseisu, 

IMVÜ-le või AVV-le laaditud saadetise nimetuse; 

16.4.2. tühja IMVÜ ja/või АТV puhul – näitab ära IMVÜ ja/või АТV nime ja koodi vastavalt 

kasutatavale veoste nomenklatuurile; veovahendi (ühiku) täpne nimetus, autorongi koosseis;  

16.4.3. kirjutab märke «Mitte vedada allamäge»;  

16.4.4. varuratastega AVV-de ja poolhaagiste veol kirjutab märke «Varurattaid ___tükki».  

16.5. Kui IMVÜ-del ja AVV-del on vigastusi, mis ei mõjuta saadetise säilivust ja veo ohutust, 

tohib need vedamiseks vastu võtta; veose saatja peab seejuures saatekirja lahtrisse «Veose saatja 

avaldused» ära märkima vigastuste liigi ja suuruse. 

16.6. Veose saatja lukustab autorongis, autos kabiini, salongi, kapoti, pakiruumi, vaheruumid 

ja kütusepaagi tehnika konstruktsioonis ette nähtud lingid ja lukud. Autorongide, autode, haagiste, 

poolhaagiste ja teisaldatavate veokastide tendid peavad olema vigastusteta, neil peavad olema 

seadeldised veokasti külge kinnitamiseks, tendi ja veokasti aasad ja augud peavad olema terved, 

trossid tendi kinnitamiseks katkemiskohtade ja jätkamise jälgedeta, tendi peakinnitustrossi otsad 

peavad olema ühendatud sõlme.  

Autorongi, auto saaturita veo korral plommib veose saatja väljastpoolt suletud kabiini, 

salongi, kapoti, pakiruumi, vaheruumid ja kütusepaagi, näidates ära plommide arvu, nende 

paigaldamise koha ja märgistuse, mis on kehtestatud auto- ja traktoritehnika veole käesoleva Eeskirja 

punktis 14. 

16.7. Saaturi saateta IMVÜ-de või AVV-de veoks vastuvõtmise käigus teeb vedaja välise 

vaatluse ja kontrolli teel kindlaks nende seisukorra, tendi ja selle kinnitustrosside seisukorra, 

plommide olemasolu, korrasoleku ja paigaldamise õigsuse veosega vaheruumile ja plommidel olevate 

märgiste vastavuse saatekirjas toodud andmetele ja nimekirjale, mis on koostatud kooskõlas käesoleva 

Eeskirja punktis 14 toodud tingimustega. 

16.8. Saaturi saateta veetavate IMVÜ-de ja АТV-de väljastamine, mille plommid on terved 

ja märgised vastavad saatekirjas ja käesoleva Eeskirja punkti 14 tingimustele vastavalt 

koostatud nimekirjas näidatutele ja mille veokast (tent) on terve, toimub välise ülevaatuse 

põhjal ilma veose kaalu, seisukorda ja neis olevate kohtade arvu kontrollimata. 

16.9. Kui veose vedu IMVÜ-s ja/või АТV-s ei ole teekonnal tekkinud rikke tõttu ja/võimalik, 

tegutseb vedaja rikke avastamisel vastavalt käesoleva Eeskirja punkti «Vedaja tegevus veo käigus 

tekkivate takistuste korral» ettekirjutustele.  

 

 

17. Pakid 

 

17.1. Pakk on pakkevahendite abil moodustatud laiendatud veosekoht, millel on paki 

terviklust tõendavad  kontrolltunnused (plomm, lukku kinnitatud kontroll-lint, kokkutõmbuv kile 

jms). Ühel saadetisel kasutatakse kõigil pakkidel ühesuguseid kontrolltunnuseid. 

17.2. Pakk peab olema koostatud nii, et vedamisel ja hoidmisel oleks tagatud: 

 17.2.1. mehhaniseeritud peale-, maha- ja ümberlaadimised; 

 17.2.2. paki rikkumatus (pakist üksikute kohtade äravõtmine ilma kontrolltunnuseid 

vigastamata); 

 17.2.3. saadetise säilivus ja rongide liikumise ohutus; 

 17.2.4. lao-, peale- ja mahalaadimistöid teostavate töötajate ohutus; 

 17.2.5. paki mõõtude vastavus vaguni või konteineri mõõtudele, aga veol lahtisel veeremil – 

mahtuvus laadimisgabariiti; 

 17.2.6. paki vastupidavus ja võimalus kinnitada pakid vajaduse korral veo ajal piki- ja 

põiknihke vastu. 



 17.3. Veose saatja kannab pakile markeeringu, brutokaalu ja netokaalu. Paki moodustavate 

üksikute veosekohtade markeerimine ei ole vajalik. 

17.4. Veose saatja võib igal pakil ära näidata ka: 

 – andmed  pakikihtide maksimaalne kõrgusesse paigutamise arv; 

 – andmed kaldkriipsuga: pakkide koguarv vasakul ja paremal igas pakis olevate veoseühikute 

arv, aga ka täiendavalt sulgudes paki järjekorranumber. 

17.5. Paki kaal (saadetise kogukaal ja pakkevahendite või veoseadmete kaal) veol kinnistes ja 

isotermilistes või suuretonnaažilistes konteinerites ei tohi ületada 1500 kg, keskkaalukonteinerites 

1000 kg ja lahtisel veeremil 5000 kg. Paki kaalu ületamine on lubatud veos osalejate kokkuleppel.  

17.6. Veose saatja näitab saatekirja lahtris «Kohtade arv» kaldkriipsuga – vasakul pakkide 

koguarvu ja paremal veoseühikute arvu neis pakkides, aga kui veoseühik ei ole pakitud, teeb märke 

«m/p». 

17.7. Kui pakid laadib vagunisse vedaja, võtab ta need vedada välise vaatluse põhjal, 

kontrollimata ühikute arvu ja pakkides olevate saadetiste kaalu.  

17.8. Saadetise ülevaatusel teekonna vältel ja sihtjaamas kontrollib vedaja ainult vigastatud 

pakis olevate veoseühikute arvu. Kui vedaja leiab selle käigus vigastatud veoseühikuid, kontrollib ta 

saadetise seisukorda vigastatud veoseühikutes.  

 

 

18. Elusloomad  

 

18.1. Elusloomade veol vormistatakse igale vagunile eraldi saatekiri. 

 18.2. Elusloomi veetakse spetsiaalsetes vagunites või kinnistes, veose saatja poolt 

spetsiaalselt sellisteks vedudeks kohandatud vagunites.  

18.3. Enne elusloomade pealelaadimist töödeldakse vagunid veterinaar-sanitaarselt vastavalt 

selle riigi seadusandlusele, kus toimub laadimine.  

18.4. Ka mesilaste, elusvähkide ja -kalade, kalamaimude, viljastatud kalamarja, 

inkubeerimiseks mõeldud viljastatud munade ja elusloomade sperma veol tuleb kinni pidada 

käesoleva eeskirja punkti «Kiirestiriknevad saadetised» nõuetest. 

18.5. Veose saatja kindlustab elusloomad kogu teekonna ajaks sööda, veemahutite ja 

allapanuga, arvestades saadetise tarneaega, millele lisab kaks päeva.  

18.6.  Veose saatja kindlustab elusloomad pealelaadimisjaamas ja sõidu ajal veega koguses, 

millest piisab nende veoks jaamani, kus vedaja saab vagunid varustada loomade jootmisveega. 

Saaturite nõusoleku kohta vaguneid veega varustada või sellest keeldumise kohta teeb vedaja märke 

saaturi žurnaali ja vedaja loomavagunite teenindamise arvestusdokumenti, mille saatur kinnitab oma 

allkirjaga. 

Kui elusloomadega vagunitel tekib teekonnal seisakuid, varustab vedaja saaturi avalduse 

alusel vagunid loomade joogiveega sõltumata vagunite seisaku kohast.  

18.7. Elusloomade veol kirjutab saatja saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke 

«Elusloomad» ja «Mitte vedada allamäge».  

18.8. Elusloomade veol kinnitab saatja vaguni külgseintele vähemalt 148 х 105 mm suuruse 

elusloomade veole osutava kleebise.  

 

 



18.9. Loomade elutegevuse produktid eemaldavad saaturid vagunist rongi seisuajal vedaja 

poolt määratud jaamades pärast vagunite suunamist nende puhastamiseks ettenähtu teele. 

Elusloomade nakkushaiguse kahtluse tekkimise korral või nende haigestumise korral teel 

olles vaguneid teel sihtkohta ei puhastata.  

18.10. Loomade nakkushaiguse kahtluse tekkimise või loomade lõppemise korral teavitab 

saatur sellest kirjalikult vedajat, kes tegutseb vastavalt riiklikule seadusandlusele.  

18.11. Loomavaguni tehnilise rikke korral remondib vedaja vaguni viivitamatult. Kui vagunit 

ei ole võimalik viivitamatult remontida, laadib vedaja loomad territoriaalse veterinaar-sanitaarorgani 

loal ümber teise, veterinaar-sanitaarse töötluse läbinud vagunisse. 

 

 

19. Külmuvad veosed 

 

19.1. Külmuvad veosed on lahtiselt või puistena veetavad veosed, mis välistemperatuuri 

juures alla nulli kraadi Celsiuse järgi kaotavad veoseosakeste omavahel kokkukülmumise ja nende 

vaguni põranda ja seinte külge külmumise tagajärjel puistuvuse.  

19.2. Enne külmuvate veoste veoks esitamist võtab veose saatja tarvitusele abinõud nende 

niiskustaseme vähendamiseks niiskuseni, mille korral veosed ei külmu. 

19.3. Kui veose niiskustaset ei ole võimalik vähendada sellise tasemeni, mille juures veos ei 

külmu, võtab saatja veose vagunitesse laadimisel veose külmumise vastu tarvitusele ärahoidvad 

abinõud (edaspidi – ärahoidvad meetmed) kooskõlas riikliku seadusandlusega.  

19.4. Ärahoidvaid meetmeid kohaldatakse talveperioodil kogu veose teekonna kestel. Kui 

saatja ei ole tarvitusele võtnud ärahoidvaid meetmeid, on vedajal õigus saadetise veost keelduda. 

19.5. Külmuva saadetise veol talveperioodil kirjutab veose saatja saatekirja lahtrisse «Veose 

nimetus» märke «Külmuv», lahtris «Veose saatja avaldused» aga näitab ära veose niiskusprotsendi ja 

tarvitusele võetud ärahoidvad abinõud («Saadetis on külmunud», «Üle puistatud lubjaga koguses ___ 

%», «Töödeldud ___ õliga koguses ___ %», «Paigutatud kihiti puidusaagmetega» jne). Pinnase, savi, 

liiva, killustiku ja kruusa veol võib veose saatja andmed niiskuse kohta märkimata jätta. 

 

 

20. Pikkveosed 

 

Pikkveoste vedamisel vagunite haagenditel rööpmelaiusega 1520 mm kirjutab saatja 

saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke «Mitte vedada allamäge».  

 

 

 

21. Kergsüttivad veosed 

 

21.1. Kergsüttivad veosed on veosed, mis nõuavad kõrgendatud tuleohutusmeetmete 

järgimist. Kergsüttivate veoste nimekiri on toodud käesoleva Eeskirja lisas 5. 

21.2. Suvisel ajal lahtisel veeremil alla 40% niiskusega turba ja laastude, puidusaagmete ja -

pilbaste veol katab saatja need presendi või muu materjaliga, mis kaitseb veost sädemete eest ja hoiab 

ära keskkonnareostuse.  

21.3. Kergsüttivate veoste veol kinnistes vagunites valmistab saatja vagunid enne vedu 

tuleohutuse seisukohast ette.  

21.4. Kergsüttivate veoste veol teeb saatja saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke 

«Kergsüttiv», aga veol vagunites rööpmelaiusega 1520 mm teeb täiendavalt märke «Kate 0-0-1».  

 

 

22.  Ebaharilikud veosed. Soodus- või tsonaalsete laadimisgabariitide piires laaditud 

veosed 



 

22.1. Ebaharilikud veosed on veosed, mis nõuavad oma tehniliste parameetrite (kaal, 

gabariidid, ühe koha konstruktsioon) tõttu nende vedamistingimuste väljatöötamist ja 

kooskõlastamist.  

Ebaharilikud veosed on muuhulgas ka mittegabariitsed veosed, transportööridel veetavad 

veosed, eraldi veosekategooriad oma telgedel.  

Veos on mittegabariitne juhul, kui see ületab lahtisele veeremile paigutamisel 

laadimisgabariiti kas või ühel selle veoks kasutataval raudteel. 

Ebahariliku veose vedamise võimaluse, aga ka selle vedamise tingimused määrab vedaja, 

pidades silmas raudteetaristu ja veeremi tehnilisi näitajaid. 

22.2. Mittegabariitse veose veol tehakse saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märge 

«Mittegabariitne veos _________ (raudteede nimelühendid)», aga raudteedel rööpmelaiusega 1520 

mm – «Mittegabariitne veos _______ (veose mittegabariitsuse indeks)». Samasugune kiri kantakse 

ka veose mõlemale pikiküljele.  

22.3. Kontrollraamiga mittegabariitse veose veol teeb saatja mittegabariitsele veosele 

vormistatud saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke «Kontrollraam on paigaldatud vagunile 

nr____», kontrollraamiga vaguni veole vormistatud saatekirjale aga kannab järgmised märked: 

- «Vagun on koormatud vagunile nr______ laaditud veose kontrollraamiga» – kui 

kontrollraam on paigaldatud tühjale vagunile; 

- «Vagun on koormatud vagunile nr______ laaditud veose kontrollraamiga» – kui 

kontrollraam on paigaldatud lastitud vagunile. 

22.4. Mittegabariitse veose ja 1520 mm rööpmelaiusega transportööril veetava veose veol 

teeb saatja saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» vajaduse korral märke «Mitte vedada allamäge» 

või «Mitte vedada läbi tunneli». Samasuguse kirja kannab saatja ka veose mõlemale pikiküljele. 

Selliste märgete ja kirjade kandmise vajaduse määrab vedaja.  

22.5. Mittegabariitse veose ja transportööril veose vedamisel kannab saatja vaguni põrandale 

veekindla värviga kontrolltriibud. 

22.6. Vedaja kannab saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» andmed ebahariliku veose vedamise 

kooskõlastuse kohta neil raudteedel, mida mööda selle veose vedu nõuab kooskõlastust.  

22.7. Veose vedamisel, mis oma tehniliste karakteeristikute tõttu nõuab kiirusepiirangut, teeb 

veose saatja saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» märke «Kiirus mitte üle ____ km/h». 

22.8. 1520 mm rööpmelaiusega veose veol, mis on laaditud soodus- või tsonaalsete 

laadimisgabariitide piires, teeb veose saatja saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» vastava märke: 

«Soodusgabariit» või «Tsonaalne gabariit».  

 

 

23. Kodused esemed 

 

23.1. Koduste esemete veo puhul koostab lähetaja esemete loetelu neljas 

eksemplaris ja kinnitab selle allkirjaga.  

Loetelus näidatakse ära: 

- saadetise number; 

- lähte- ja sihtjaam;  

- saatja ja saaja nimi; 

- pakendi liik; 

- markeering (iga veosekoha eritunnused); 

- igasse veosekohta pakitud esemete nimetus ja arv;  

- veosekohtade arv lähetamisel; 

- iga eseme hind; 

- iga veosekoha summaarne maksumus; 



- koduste esemete kogumaksumus.  

Loetelu üks eksemplar jääb lähtejaama vedaja kätte, teine (vedaja allkirja ja 

kalendertempli jäljendiga) jääb saatjale, kolmas eksemplar pannakse koduste esemete 

juurde vagunisse või konteinerisse, neljas kinnitatakse saatekirja juurde ja liigub koos 

sellega sihtjaamani.  

23.2. Vagunis veetavad kodused esemed võivad liikuda veose saatjapoolse 

saaturi saatel.  

23.3. Saatja poolt vagunisse või konteinerisse laaditud koduste esemete 

vedamiseks vastuvõtmisel vaatab vedaja vaguni või konteineri väljastpoolt üle ja 

plommib selle saatja juuresolekul, vedaja plomm on võrdne saatja plommiga.  
 

 

24. Surnud 
 

24.1. Surnuid veetakse vagunis.  

24.2. Kõik surnud võetakse veoks vastu tugevas, tihedalt suletud metall- või plekiga üle 

löödud puitkirstus. Kirst peab olema paigutatud puitkasti ja kinnitatud. 

 24.3. Surnule kuuluvad esemed kogukaaluga kuni 500 kg võivad olla laaditud surnuga 

kirstuga samasse vagunisse. Need esemed veetakse ilma täiendavat veotasud võtmata; surnule 

kuuluvate esemete loetelu lisatakse saatekirjale. 

 

 

ARTIKKEL V 
Veosega teekonnal teostatavad operatsioonid 

 

 

25. Üldsätted 

 

25.1. Kui teekonnal vedajast sõltumatutel põhjustel:  

- tekib veose veol viivitus või  

- toimub vaguni lahtihaakimine vagunite grupist või  

- avastatakse, et saatja on veose pealelaadimisel ületanud vaguni kandevõimet või ületanud 

staatilist koormust vaguni rattapaarilt rööbastele või  

- veos laaditakse ühest vagunist ümber teise sama rööpmelaiusega vagunisse,  

aga ka kui:  

- vedaja avastas, et saatja on rikkunud SMGS sätteid või 

- vedaja vahetab plommid välja või paneb puuduvate või ebaselgete või saatekirjas 

märgitutele mittevastava märgistega plommide asemele uued või  

- vedaja avastas saatekirjas näidatud saatedokumentide kaotsimineku,  

 koostab vedaja dokumendi, milles konstateerib ülalloetletud asjaolusid, samuti näitab ära 

viivituse kestuse, kui see toimus, lisab selle saatekirjale ja teeb saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» 

märke «__________ (vedaja poolt teekonnal koostatud veose vedu mõjutavaid või mõjutada võivaid 

asjaolusid kinnitava dokumendi nimetus, selle number, koostamise kuupäev, jaama nimetus ja raudtee 

nimelühend)».  

25.2. Kui vedaja vahetab plommid või paneb puuduvate asemele uued, teeb ta saatekirja 

lahtrisse «Vedaja märked» ka märke «___(arv) plommid/plommsulgurid märgistega _____________ 

vahetatud ___(arv) plommid/plommsulgurid märgistega __________» või «_____(arv) 

plommid/plommsulgurid märgistega _____________ pandud puuduvate asemele». 



25.3. Veose ümberlaadimisel erineva rööpmevahega raudteede üleminekujaamas kannab 

vedaja saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» andmed plommide arvu ja märgiste kohta, mille 

paigaldas vagunile, millesse veos ümber laaditi. 

25.4. Kui teekonnal koostati kommertsakt, lisab vedaja selle kommertsakti ühe eksemplari 

saatekirjale, kommertsakti ülejäänud eksemplarid koos kõigi lisadega jäävad tema käsutusse. 

25.5. Kui veose vedu ei saa jätkata või veost ei saa elektroonilise saatekirja alusel välja anda, 

siis vedaja, kelle valduses on veos, läheb üle pabersaatelehele ja kõik sellele lisatud dokumendid viib 

üle paberile, järgides käesoleva Eeskirja nõudeid vormi ja eksemplaride arvu osas. 

Elektroonilise ja pabersaatelehe lahtris „Vedaja märked“ märgib „Üleminek elektroonilise 

saatekirja pealt pabersaatekirjale“ ja paneb vedaja kalendritempli. 

 

26. Vedaja tegevus volitatud täitevasutuste administratiivkontrolli korral 

 

26.1. administratiivkontrolli teostanud täitevasutuste nõudmisel vaguni, IMVÜ, АТV, auto- 

või traktoritehnika ühiku avamise korral koostab vedaja avamise akti. Avamise akti vorm on toodud 

käesoleva Eeskirja lisas 6. Auto- või traktoritehnika ühiku avamise korral näidatakse avamise aktis 

ära selle tuvastusnumber. 

Üks eksemplar koos vagunilt, IMVÜ-lt, АТV-lt, auto- või traktoritehnika ühikult eemaldatud 

plommidega jääb avamise akti koostanud vedajale, üks eksemplar lisatakse saatekirjale ja saadab 

veost sihtjaamani, kus see antakse üle veose saajale.  

26.2. Avamise akti koostanud vedaja teeb saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» märke: 

«Avamise akt _____ (kuupäev), raudtee _____ ______ jaam». 

26.3. Kahe või enama ühe saatekirja alusel veetava vaguni avamisel on lubatud vormistada 

nende vagunite kohta üks avamise akt. 

Kahe või enama ühe saatekirja alusel veetava konteineri avamisel on lubatud vormistada 

nende konteinerite kohta üks avamise akt.  

26.4. Vagunile, IMVÜ-le, АТV-le, auto- või traktoritehnika ühikule uute plommide panemine 

toimub vedaja ja avamist nõudnud administratiivkontrolli täitevasutuste esindajate juuresolekul.  

26.5. Haldurkontrolli täitevasutuste jaoks mõeldud saatedokumentide üleandmisel teeb vedaja 

saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» märke: «________ (saatedokumendi nimetus) nr_____ ära 

võetud _______ jaamas». Kui saatekirjas on lisatud saatedokumendi nime vastas märge selle kohta, 

et antud dokument on ette nähtud ära võtmiseks konkreetsel raudteel, siis saatekirjale äravõtmise 

kohta märget ei tehta. 

26.6. Juhul kui riigi täitevasutused konfiskeerivad saadetise, teavitab vedaja, kelle valduses 

saadetis oli, sellest lepingulist vedajat ja vedajat, kes pidi saadetise saajale üle andma, et nood 

teavitaksid veose saatjat ja saajat. 

 

 

27. Vedaja tegevus vaguni avastamisel, mis on laaditud üle kandevõime või rattapaarilt 

rööbastele avaldatava lubatud staatilise koormuse  

 

27.1. Saatja riigi raudteel avastatud veose liigkaalu laadib vedaja maha ja teavitab veose 

saatjat riikliku seadusandlusega ettenähtud korras.  

27.2. Transiitraudteel või sihtriigi raudteel avastatud veose liigkaalu laadib vedaja ümber 

eraldi vagunisse ja saadab sihtjaama. Saatekirja lahtrisse «Märked veotasude arvutamiseks ja 

võtmiseks» tehakse märge «Veose liigkaal ümber laaditud» ja kinnitatakse vedaja templiga. 

27.3. Kui veose liigkaal saadetakse samaaegselt veose põhiosaga, kirjutatakse saatekirja 

lahtritesse «Vagun», «Vagun ette antud», «Kandevõime», «Teljed», «Taara mass», «Tsisterni tüüp» 

vastavad andmed vaguni kohta, millesse veose liigkaal ümber laaditi, saatekirja lahtrites «Veose kaal» 

(pärast ümberlaadimist) ja «Kohtade arv» (pärast ümberlaadimist) vastava vaguni numbri vastas 

näidatakse ära veose kaal (kohtade arv). 



27.4. Kui veose maha laaditud liigkaal saadetakse teele veose põhiosast hiljem, vormistab 

vedaja dokumendi, mille alusel saadetakse veose mahalaaditud liigkaal sihtjaama ja teeb saatekirja 

lahtrisse «Vedaja märked» märke «Veos____(kg/tk) saadetakse järele _______ alusel (dokumendi 

nimetus, selle number)». 

 

 

28. Vedaja tegevus saatekirjaga saadetise avastamisel  

 

28.1. Saatekirjata veose või ilma üksikute nummerdatud lehtedeta saatekirja avastamisel 

konstateerib vedaja nende kadumamineku kommertsaktiga. 

28.2. Saatekirjata veose või üksikute lehtedeta veose saatekirja avastamisel koostab vedaja 

saatekirja kadumaläinud asemele või üksikud saatekirja lehed kadumaläinute asemele. 

Uuesti koostatud saatekirja või selle üksikute lehtede ülemisele vabale väljale teeb vastavalt 

märke: «Kadunud saatekirja asendus» või «Kadunud lehe ___ asendus». 

28.3. Kui uue saatekirja või üksikute lehtede koostamiseks ei ole piisavalt andmeid, küsib 

vedaja vajalikud andmed lepinguliselt vedajalt. 

 28.4. Lisalehe, Vagunite aruande või Konteinerite aruande kadumise korral toimib vedaja 

kooskõlas käesoleva Eeskirja punktide 28.1–28.3 ettekirjutustele. 

 

 

29. Vedaja tegevus saadetise kaotsimineku korral 
 

Kui vedaja, kelle valduses saadetis on, konstateerib selle kaotsimineku, teatab ta sellest 

lepingulisele vedajale, kes teavitab veose saatjat ja veose väljastama pidanud vedajat saaja 

teavitamiseks ja saadab saatekirja koos saatedokumentide ja kommertsaktiga sihtjaama 

väljastamiseks veose saajale riikliku seadusandlusega ettenähtud korras. 

 

 

30. Vedaja tegevus veo käigus tekkivate tõrgete korral 

 

30.1. Kui vedaja võttis saadetise veol tõrgete tekkimisel vastu otsuse küsida veose saatja 

juhiseid, saadab ta päringu saatja juhiste kohta lepingulisele vedajale. 

30.2. Saadetise saatja teatab oma juhised lepingulisele vedajale, kes edastab need päringu 

saatnud vedajale.  

30.3. Vedaja, kelle valduses saadetis on, kriipsutab saatekirja vastavates lahtrites olevad 

esialgsed andmed maha nii, et neid oleks võimalik lugeda ja kannab vastavalt saatja juhistele sisse 

uued andmed, lahtris «Tarneaja pikenemine» näitab aga ära viivituse põhjuse ja kestuse. 

Saatekirjas toodud teekonnast hälbimise korral teeb vedaja Saatekirja lahtrisse «Vedaja 

märked» märke «Määratud teekonnast hälbimine __________ tõttu (veol tõrke tekkimise põhjus)» ja 

vedaja templi jäljendi. 

 

 

31. Vedaja tegevus veose ümberlaadimisel erineva rööpmelaiusega raudteede 

üleminekujaamades 
 

31.1. Veose ümberlaadimisel ühe rööpmelaiusega vagunilt teise rööpmelaiusega vagunile 

tõmbab ümberlaadimist teostanud vedaja saatekirja lahtrites «Vagun», «Vagun ette antud», 

«Kandevõime», «Teljed», «Taara kaal», «Tsisterni tüüp» maha esialgset vagunit puudutanud andmed 

nii, et neid oleks võimalik lugeda ja näitab nende all ära vastavad andmed vaguni kohta, millesse veos 

ümber laaditi; kahte või enamasse vagunisse ümberlaadimisel näidatakse ära andmed iga vaguni 

kohta, millesse saadetis laaditi.  



Saatekirja lahtris «Pärast ümberlaadimist» näidatakse ära vagunisse laaditud veose kaal ja 

kohtade arv; veose ümberlaadimisel ühest vagunist kahte või enamasse vagunisse, näidatakse ära 

veose kaal ja kohtade arv iga uuesti laaditud vaguni kohta eraldi. Saatekirja lahtrisse «Märked 

veotasude arvutamiseks ja võtmiseks» kantakse sisse ja kinnitatakse vedaja templiga märge kahe või 

enama vaguni hõivamise põhjustest: «Ümber laaditud __ (näidata arv) vagunisse __________ tõttu 

(näidata ära täpne põhjus)».  

31.2. Laadimisgabariidi piirjoontest väljuva veose ümberlaadimisel (mittegabariitne veos) 

teeb vedaja vastavad märked saatekirja lahtrisse «Saadetise nimetus» ja kannab samasuguse kirja 

veose mõlemale pikiküljele. 

 

 

32. Vedaja tegevus veoseümberlaadimisel sama rööpmelaiusega vagunitesse 
 

32.1. Kui veose laaditakse ümber ühest vagunist ühte või enamasse sama rööpmelaiusega 

vagunisse, tõmbab ümberlaadimist teostanud vedaja saatekirja lahtrites «Vagun», «Vagun ette antud», 

«Kandevõime», «Teljed», «Taara mass», «Tsisterni tüüp» maha esialgset vagunit puudutanud andmed 

nii, et neid oleks võimalik lugeda ja paigutab nende alla vastavad andmed iga vaguni kohta, millesse 

veos ümber laaditi. Iga uuesti laaditud vaguni kohta kannab vedaja saatekirja lahtritesse «Veose kaal» 

(pärast ümberlaadimist) ja «Kohtade arv» (pärast ümberlaadimist). Kui veos laaditakse ühest 

vaguniste kahte või enamasse vagunisse, kannab vedaja saatekirja «Märked veotasude arvutamiseks 

ja võtmiseks» täiendavalt märke: «Ümber laaditud ___(näidata arv) vagunit___ tõttu (näidata ära 

täpne põhjus)». 

32.2. Kui osa veosest saadetakse pärast ümberlaadimist teele veose saatekirja järgi saadetud 

põhiosast hiljem, vormistab vedaja dokumendi, mille alusel veose maha laaditud osa sihtjaama 

saadetakse, aga saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» teeb märke «Veos _____(kg/tk) saadetakse 

järele _______(dokumendi nimetus, selle number)» alusel, mille tõestab oma templiga. 

 

 

33. Vedaja tegevus vaguni lahtihaakimisel 
 

Kui teekonnal haagitakse ühe saatekirja alusel järgnevate vagunite grupist lahti üks või mitu 

vagunit, vormistab vedaja igale lahtihaagitud vagunile dokumendi, mille alusel vagun sihtjaama 

saadetakse.  

Saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» teeb vedaja märke «Vagun nr _____ saadetakse järele 

_______ alusel (dokumendi nimetus, selle number)», mille kinnitab oma templijäljendiga.  

Saatekirja lahtrisse «Vedaja märked», Vagunite aruanne või Konteinerite aruanne teeb vedaja 

märke lahtihaagitud vaguni andmete järele või saatekirja lahtrisse «Vagun» märke «Vagun on lahti 

haagitud».  

 

 

ARTIKKEL VI  
Veolepingu muutmine  

 

 

34. Veolepingu muutmise kord 
 

34.1. Veolepingu muutmine toimub veose saatja või saaja kirjaliku avalduse alusel.  

34.2. Veolepingu muutmise avalduses (edaspidi – avaldus) näidatakse ära: 

34.2.1. andmed vastavalt saatekirja andmetele: 

-saadetise number;  

- vaguni/konteineri number;  

- veose saatja ja saaja;  



- lähtejaam ja sihtjaam; 

- veose nimetus; 

34.2.2. juhised vedajale veolepingu muutmise kohta:  

- uus sihtjaam, aga ka piiriületusjaamad, mille veos peab pärast veolepingu muutmist läbima 

kui need muutuvad, samuti nende koodid ja raudteede nimetused;  

- vedajate nimelühendid ja koodid, kui edasisel veol osalevad uued vedajad, aga ka teelõigud, 

mida mööda nad vedu teostavad; 

- uus saaja, tema kood ja postiaadress; 

34.2.3. muud veolepingu muudatuste täitmiseks vajalikud andmed, sealhulgas veotasude 

maksja nimetus ja kood. 

34.3. Veose saatja annab avalduse edasi lepingulisele vedajale, veose saaja aga veose 

väljastavale saajale.  

Samaaegselt avaldusega esitab veose saatja lepingulisele vedajale saatekirja 4. lehe 

«Saatekirja duplikaat» lahtrisse «Saatja avaldused» kantud veolepingu muutmise avalduse tekstiga. 

Saatekirja kantud märke kinnitab lepinguline vedaja kalendritempli jäljendiga.  

34.4. Veolepingu muutmise korral kriipsutab vedaja esialgsed andmed saatekirjas maha nii, et 

neid oleks võimalik lugeda, kannab saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» märke «Ümber 

adresseeritud _________ jaama (jaama nimi) veose saajale _____________ (saaja nimi) 

______________ alusel (dokumendi nimetus ja kuupäev)» ja vedaja templi jäljendi, lahtrisse 

«Saadetise nimetus» teeb märke «Veolepingut on muudetud» ja paneb vedaja templi jäljendi. 

34.5. Veolepingu muutmisest või veolepingu muutmisest keeldumisest teavitab avalduse 

vastu võtnud vedaja veose saatjat või saajat. 

 

 

ARTIKKEL VII 
Kommertsakt  

 

35. Kommertsakti vormistamise kord 

 

35.1. Kommertsakt peab sisaldama järgmisi andmeid: 

35.1.1. kommertsakti koostamise aluseks olevate asjaolude faktilise tuvastamise kuupäev, 

jaama nimi ja raudtee nimelühend, millel kommertsakt koostatakse, kommertsakti koostanud vedaja 

nimi; 

35.1.2. veose saatja, saaja, lähtejaama ja sihtjaama nimi, aga ka veose nimetus, kohtade arv, 

pakendi liik, veose kaal kilodes, andmed veose pealelaadija kohta, saadetise number, vaguni number, 

IMVÜ, АТV, vaguni kandevõime ja veolepingu sõlmimise kuupäev vastavalt saatekirjale;  

35.1.3. veose kommertsakti koostamise jaama saabumise kuupäev, rongi number; 

35.1.4. vagunil, IMVÜ-l või АТV-l olevate plommide arv ja tähistus; 

35.1.5. veose ülevaatuse tulemused; ekspertiisiakti number ja koostamise kuupäev (juhul, kui 

selline akt koostati); 

35.1.6. kommertsaktile lisatud dokumentide nimetus ja arv, paigaldatud plommide arv ja 

märgis. 

35.2. Kommertsakti allkirjastavad veose vedaja esindaja ja veose saaja esindaja, kui ta osales 

veose kontrollimisel. 

35.3. Kommertsakt koostatakse iga saadetise kohta eraldi. 

Mitme ühe nimetusega veosega saadetise veo puhul ühelt saatjalt ühe lähtejaamaga ühe saaja 

aadressile ühte sihtjaama on lubatud koostada sihtjaamas mitmele saadetisele üks kommertsakt, kui 

kommertsakti koostamise aluseks olevad asjaolud olid ühesuguse iseloomuga. 

35.4. Kui veose kaalu kontrollimisel konstateeritakse veose kaalu mittevastavus saatekirjas 

näidatud andmetele, koostatakse kommertsakt ainult juhul, kui veose kaalu vähenemine ületab SMGS 

paragrahvis 43 «Vastutuse piiramine veose alakaalu korral» kehtestatud norme, puistena või virnas 

veetava veose ülejääk ületab 1%,  teiste veoste puhul – 0,2% saatekirjas märgitud veose kaalust. 



35.5. Kommertsakti koostamisel näitab vedaja saatekirja lahtris «Kommertsakt» ära selle 

numbri ja koostamise kuupäeva, jaama nime ja raudtee nimelühendi, millel see koostati ja paneb 

vedaja templi jäljendi. 

35.6. Kommertsakti blanketi vorm on toodud käesoleva Eeskirja lisas 7.  

35.7. Kommertsakti blankett trükitakse ja see täidetakse ühes OSJD töökeeltest, rakendades 

SMGS paragrahvi 15 «Saatekiri» sätteid.  

Kommertsakti blankett ja kõik või üksikud lahtrid võivad omada tõlget teise keelde.  

Kommertsakti tohib täita riigikeeles koos tõlkega ühte OSJD töökeelde, rakendades SMGS 

paragrahvi 15 «Saatekiri» sätteid. 

35.8. Kui kommertsakti blankett trükitakse kommertsakti koostamise jaamas üksikutele 

lehtedele, siis iga akti leht nummerdatakse, allkirjastatakse ja kinnitatakse vedaja kalendertempliga, 

iga lehe ülaosas näidatakse ära kommertsakti number. Kõik kommertsakti lehed kinnitatakse 

omavahel pärast selle koostamist. 

35.9. Kui kommertsakti vastavates lahtrites ei ole ruumi andmete kirjutamiseks, kannab 

vedaja need andmed iga lahtri kohta eraldi lehele, mis kinnitatakse kommertsakti külge ja millest 

saavad kommertsakti lahutamatud osad. Lisalehed peavad olema sama suurusega kui kommertsakt. 

Kommertsakti vastavatesse lahtritesse tehakse märge «Andmeid vaata lisalehelt».  

Lisalehe ülaosas näidatakse ära kommertsakti number, kõik lisalehed allkirjastavad samad 

isikud, kes allkirjastasid kommertsakti ja pannakse peale vedaja kalendertempli jäljend. 

35.10. Kommertsakti üks eksemplar väljastatakse veose saajale. 

 

 

ARTIKKEL VIII 
Veoste väljastamine 

 

36. Saaja teavitamine veose saabumisest 
 

Vedaja teavitab veose saajat veose sihtjaama saabumisest vastavalt riikliku seadusandlusega 

kehtestatud korrale. 

 

 

37. Veose väljastamise kord 
 

37.1. Vedaja väljastab saajale talle mõeldud saatekirja lehed ja saatekirjale lisatud 

saatedokumendid, veose saaja aga kirjutab lahtrisse «Veose väljastamine» kuupäeva, allkirja ja muud 

andmed vastavalt veose sihtriigi riiklikule seadusandlusele.  

37.2. Kui veose saaja ja vedaja ei ole teisiti ette näinud, toimub veose faktiline väljastamine 

pärast veose väljastamise vormistamist saatekirjas ja kinnitatakse vedaja ja saaja allkirjaga veose 

väljastamise riigis kehtiva seadusandlusega kehtestatud dokumendis.  

37.3. Kui osa saadetisest koos saatekirjaga saabus sihtjaama järele saadetud veosest varem, 

koostab vedaja saabumata veoseosa kohta kommertsakti. 

Veotasude maksmine toimub kogu saatekirjas näidatud veose vedamise eest.  

Hiljem järele saadetud veoseosa väljastamisel annab saaja saatekirja ja kommertsakti vedaja 

käsutusse. Vedaja teeb saatekirja 6. lehele lahtrisse «veosevedaja märked» märke «Järele saadetud 

veoseosa on väljastatud», kinnitades selle kalendertempli jäljendiga ja tagastab saatekirja veose 

saajale. Kommertsakt jääb vedajale, kes teeb sellele märke järele saadetud veoseosa väljastamise 

kohta, näidates ära väljastamise kuupäeva.  

37.4. Saatja poolt vagunisse, AVV-le ja/või IMVÜ-le (väljaarvatud konteinerisse) laaditud, 

saatja tervete plommidega korras vagunis, AVV-s või IMVÜ-s (väljaarvatud konteineris) saabunud 

veose annab vedaja üle ja saaja võtab vastu, teostades vaguni, AVV ja/või IMVÜ seisukorra välise 

vaatluse, kontrollides luukide ja uste seisukorda, plommide olemasolu ja korrasolekut, aga ka 

plommidel oleva märgise vastavust saatekirjas näidatud andmetele.  



Veose veosekohtade arvu, kaalu ja veose seisukorda ei kontrollita. 

37.5. Saatja poolt konteinerisse laaditud veose annab vedaja üle ja saatja võtab vastu: 

37.5.1. vaadates väliselt üle konteineri, luukide ja uste seisukorra, kontrollides plommide 

olemasolu ja korrasolekut, aga ka plommidel oleva märgise vastavust saatekirjas näidatud andmetele, 

kui: 

37.5.1.1. vedaja on võtnud  suuretonnaažilised konteinerid saatjalt laadituna platvormile 

ustega väljapoole;  

37.5.1.2. konteinerid on lähtejaamas vagunile laadinud vedaja; 

37.5.1.3. konteinerid on sihtjaamas vagunilt maha laadinud vedaja; 

37.5.1.4. vedaja laadis konteinerid teekonnal ümber teise vagunisse või paigutas ümber; 

37.5.2. vaadates väliselt üle konteinerite nähtavate osade seisukorra, kui: 

37.5.2.1. vedaja on võtnud saatjalt vedamiseks vastu vagunisse laaditud keskkaalukonteinerid, 

vedas neid ilma ümberlaadimise või ümberpaigutamiseta ja kuuluvad vagunist mahalaadimisele 

veose saaja poolt;  

37.5.2.2. vedaja on võtnud  suuretonnaažilised konteinerid saatjalt laadituna platvormile 

ustega sissepoole või poolvagunile, vedas neid ilma ümberlaadimise või ümberpaigutamiseta ja 

kuuluvad vagunist mahalaadimisele veose saaja poolt;  

37.6. Saatja poolt vagunisse või konteinerisse laaditud lahtist tüüpi veost, mida veetakse 

saatekirjas kohtade arvu äranäitamisega, annab vedaja üle ja saaja võtab vastu ilma veose kaalu 

kontrollimata, vaadates väliselt üle ainult nähtavate veosekohtade (nende osade) seisukorra ja 

kontrollides peale kantud turvamarkeeringu vastavust saatelehe lahtris „Saatja avaldused“ märgitud 

andmetele, aga ka kohtade arvu, kui neid on võimalik visuaalselt üle lugeda.  

37.7. Saatja poolt vagunisse või konteinerisse laaditud lahtist tüüpi veost kohtade arvuga üle 

100 annab vedaja üle ja saaja võtab vastu ilma veose kaalu kontrollimata, vaadates väliselt üle ainult 

nähtavate veosekohtade (nende osade) seisukorra ja kontrollides peale kantud turvamarkeeringu 

vastavust saatelehe lahtris „Saatja avaldused“ märgitud andmetele. 
37.8. Lahtist tüüpi vagunitel lahtiselt või puistena veetava veose annab vedaja üle ja saatja 

võtab vastu, kontrollides veose pinna ühetasasust ja süvendite puudumist veoses. 
37.9. Saaturi saatel veetava veose annab vedaja saajale üle ilma veose kohtade arvu, kaalu, 

seisukorda ja plommide olemasolu kontrollimata.  
37.10. Saatjata veetava oma telgedel veose annab vedaja üle, saaja aga võtab vastu, teostades 

selle välise ülevaatuse. 

37.11. Vedaja mahalaaditud, taarasse pakitud veosed ja pakendita tükiveosed annab vedaja 

üle, saaja aga võtab vastu, vaadates väliselt üle nende seisukorra ja kontrollides kohtade arvu.  

37.12. Veose saatjale kuuluvad veoseadmed annab vedaja koos kaubaga üle saajale.  

 

38. Saadetise seisukorra kontrollimine, veokohtade arvu ja  

saadetise kaalu määramine 

 

38.1. Kui vedaja on kohustatud osalema veose kaalu, kohtade arvu ja veose seisukorra 

kontrollimisel, määratakse veosekohtade arv ja veose kaal kindlaks, teostades kontrolli järgmises 

korras: 

38.1.1. Pakitud ja mittepakitud veoste puhul, mille kaal on enne nende veoks andmist 

määratud standardi või trafareti järgi, kontrollitakse veosekohtade arvu saadetises, vigastatud 

veosekohtades aga neis olevate veoseühikute arvu; kui veose kaal määrati trafareti järgi, 

kontrollitakse veosekohtade numbreid;  

38.1.2. kui konstateeritakse taara vigastusi või muid asjaolusid, mis võivad veose seisukorda 

mõjutada, kontrollitakse veoseühikute kaalu või arvu ja veose seisukorda vigastatud veosekohtades, 

avades vigastatud veosekohad ja võrreldes vigastatud kohtade sisu saatedokumentides näidatuga;  

38.1.3. lahtistes kastides veetava veose puhul kontrollitakse kohtade arvu ja veose kaalu või 

kohtade arvu ja ühikute arvu igas kastis;  

38.1.4. vedelana, lahtiselt või puistena veetavate veoste puhul kontrollitakse veose kogukaalu.  



38.2. Puistena, lahtiselt või vedelana ühe saatekirja alusel kahel või enamal vagunil veetava 

veose kontrollimisel määratakse veose kaalu vastavus saatekirjas näidatud andmetele, võrreldes 

veose summaarset kaalu kõigil vagunitel saatekirjas näidatud veose summaarse kaaluga. 

38.3. Veose kaalu määramisel vagunikaaludega kaalumise teel võetakse vaguni taarakaaluna 

vagunil näidatud kaalu. 

Kui enne pealelaadimist või pärast tühjakslaadimist toimus vaguni taarakaalu kontrollimine, 

võetakse veose kaalu määramisel vaguni taarakaaluna kaalumisel määratud kaalu. 

38.4. Kui veose kaal ei vasta saatekirjas näidatud andmetele käesoleva Eeskirja p-s 35.4 

kehtestatud normi piires, teeb vedaja saatekirja lahtrisse «Vedaja märked» märke «Veose kaalu 

kontrollimisel oli see ___ kg» ja kinnitab vedaja templi jäljendiga. 

 

 

39. Tegevuse kord kui veose väljastamisel tekib tõrkeid   

 

39.1. Kui veose väljastamisel tekib tõrkeid, saadab vedaja lepingulisele vedajale päringu 

veose saatja juhiste kohta. 

39.2. Veose saatja teatab oma juhised lepingulisele vedajale, kes edastab need päringu saatnud 

vedajale.  

 

 

ARTIKKEL IX 
Pretensioonid 

 

40. Pretensioonide esitamise kord 

 

40.1. Vedajate aadresside nimekiri, mille alusel saadetakse pretensioon läbivaatamiseks, on 

toodud SMGS lisas 5 «Teabejuhend». 

40.2. Kui vedu toimus elektroonilise saatekirja alusel, siis pretensiooni esitaja ei lisa 

pretensioonile elektroonilist saatekirja ja elektroonilist kommertsakti, pretensiooniavalduses aga 

märgib saadetise numbri, lähtejaama, sihtjaama ja kommertsakti numbri ning kommertsakti 

vormistanud vedaja nimetuse. 

Kui vedu toimus pabersaatelehe alusel on pretensiooni esitaja kohustatud lisama 

pretensioonile järgmiste dokumentide originaalid: 

40.2.1. veose kaotsimineku korral:  

- veose saatja – «Saatekirja duplikaat» (saatekirja leht 4);  

- veose saaja – «Saatekirja duplikaat» (saatekirja leht 4) või «Saatekirja originaal» (saatekirja 

leht 1) ja «Veose saabumise teavitusleht» (saatekirja leht 6) vedaja märkega veose mittesaabumise 

kohta saatekirja lahtris «Saabumise kuupäev»;  

 40.2.2. veose puudujäägi, vigastuste (riknemise) korral – veose saatja või saaja – 

«Originaalsaatekiri» (saatekirja leht 1) ja «Veose saabumise teavitusleht» (saatekirja leht 6) ja saajale 

sihtjaamas vedaja poolt väljastatud kommertsakt; 

40.2.3. veose tarneaja ületamise korral veose saatja või saaja – «Saatekirja originaal» 

(saatekirja leht 1) ja «Veose saabumise teavitusleht» (saatekirja leht 6);  

 40.2.4. Veotasude liigvõtu korral:  

- saatja – «Saatekirja duplikaat» (saatekirja leht 4) või muu dokument kooskõlas pretensiooni 

esitamise kohas kehtiva riikliku seadusandlusega;  

- saaja – «Originaalsaatekiri» (saatekirja leht 1) ja «Veose saabumise teavitusleht» (saatekirja 

leht 6) - isik, kes tasus veotasud vastavalt §2 artiklile 31 «Veotasude ja leppetrahvide tasumine» – 

tema pretensioonilisi nõudeid kinnitavad dokumendid.  

 40.3. Pretensioonile kaotsiläinud, puudujäägiga, vigastatud (riknenud) veose kohta peavad 

olema lisatud ka veose maksumust kinnitavad dokumendid. 

40.4. Muud pretensiooni alusdokumendid lisab pretensiooni esitaja vajaduse korral. 



Lisa 1  

 

SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMGS-saatekiri 

NÄIDIS 

 

 
– leht 1: Originaalsaatekiri (veose saajale)  

–  

– leht 2: Teekonnaleht (vedajale, kes väljastab veose saajale) 

–  

– leht 3: Veose väljastusleht (vedajale, kes väljastab veose saajale) 

–  

– leht 4: Saatekirja duplikaat (veose saatjale) 

–  

– leht 5: Veose vastuvõtuleht (lepingulisele vedajale) 

–  

– leht 6: Veose saabumise teavitusleht (veose saajale) 

–  

– numbrita leht: Teekonnaleht (lisaeksemplar) 
 
(Veolepingu vormistamisel SMGS-saatekirja blanketti kasutades lahtrite sees kursiivis näidatud 

lahtrimõõte ei trükita)



1 Saatelehe originaal (saaja jaoks)                      210x297 29 Saadetis nr 

13x45 
45x12 1 Saatja:     

     5x20 
2 Lähtejaam                                                             5x20 

10x94 
S

M
G

S
 

s
a
a
t

e
le

h
t 

le
p
in

g
u
lin

e
 

v
e
d
a
j

a
 

23x94 
Allkiri 

 

 

  

 

 

3 Saatja avaldused 

44x94 

  

4 Saaja 

  5x20 

23x94 

 
 

5 Sihtjaam                                                                       :     5x20 

15x106 
 
 

 
 

8 Vagun ette antud  9 Kandevõime   10 Teljed  11 Pakendi mass  12 Paagi tüüp     6  9 4  

6 Läbitavad piirijaamad 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

 

 4x45 4x45 4x8 4x10 4x8 4x15 4x10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

 

       4x24 4x16 

 
         

 

 

        

15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

 

 

 

 

 

 

 

 

arv märgid 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x10 5x35 

 
 

 
 

 
 

 
 

20 Laaditud 

7x45 
21 Massi määramise viis 

13x45 

 
 

22         V e d a j a d                   (Teelõigud kust/kuhu)                     |   (Jaamade koodid) 

 

 
9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksete tasumine 

35x95 
 
 

24 Saatja lisadokumendid 

34x95 
 
 

 
 

25 Vedajale mittemääratud informatsioon, tarnelepingu number 

20x105 

26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste administratiivsete formaalsuste märkmed 

35x105 



   

Veomaksete jaotised 
Saatja arvestus Saaja arvestus 

А 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 

kuhu                                                                         : 

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  .................................................................. :  .................................. :  ........................... :  ................................... :  ........................... :

 ....................................................................... }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

B 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 

kuhu                                                                         : 

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  .................................................................. :  .................................. :  ........................... :  ................................... :  ........................... :

 ....................................................................... }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 56 57 58 59 

C 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 

kuhu                                                                         : 

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  .................................................................. :  .................................. :  ........................... :  ................................... :  ........................... :

 ....................................................................... }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

D 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 
kuhu                                                                         : 

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  .................................................................. :  .................................. :  ........................... :  ................................... :  ........................... :

 ....................................................................... }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

E 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 

kuhu                                                                         : 

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  .................................................................. :  .................................. :  ........................... :  ................................... :  ........................... :

 ....................................................................... }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

F 
37 Teelõik                                                               Jaama kood 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

kust                                                                                                             ; 

kuhu                                                                          

  
48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  :  :  :  :  :  }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

64 Veomaksete arvestamise ja nõuete märkmed Kokku: 

► 

60 61 62 63 

43x128  65 Saatja täiendavad kulud 

  



210x297 

2 Teekonnaleht (vedaja jaoks, kauba väljastamiseks saajale) 

29 Saadetis nr 

13x45 

   
45x12 1 Saatja:     5x20 2 Lähtejaam                                                             5x20 

S
M

G
S

 

sa
at

el
e

h
t 

le
p
in

g
u

li
n
e 

v
ed

aj
a 23x94 

Allkiri 

10x94 

  

 
 

3 Saatja avaldused 

44x94 

  

4 Saaja                                                                    :     5x20 

23x94 
 
 

5 Sihtjaam                                                                       :     5x20 

15x106 
 
 

 
 

8 Vagun ette antud  9 Kandevõime  10 Teljed  11 Pakendi mass  12 Paagi tüüp 6x94 

6 Läbitavad piirijaamad 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

 

 
4x45 4x45 

4x8 4x10 4x8 4x15 4x10  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 Kauba mass 14 Kohtade arv 

 

       
4x24 4x16 

 
         

 
 

        

15 Kauba nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

 

 

 

 

 

 

 

 

arv märgid 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x10 5x35 

 
 

 
 

 
 

 
 

20 Laaditud 

7x45 
21 Massi määramise meetod 

13x45 

 
 

22         V e d a j a d                   (Teelõik, kust/kuhu)                     |   (Jaamade koodid) 

 

 
9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksete tasumine 

35x95 
 
 

24 Saatja lisatud dokumendid 

34x95 
 
 

 
 

25 Vedajale mittemääratud  informatsioon, tarnelepingu number 

20x105 

26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste administratiivsete formaalsuste märkused 

35x105 



   
Veomaksete jaotised Saatja arvestus Saaja arvestus 

А 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  ....................................................... :  ............................ :  ....................... :  ............................. :  ...................... :

 ............................................................ }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

B 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu:: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  ....................................................... :  ............................ :  ....................... :  ............................. :  ...................... :

 ............................................................ }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

C 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu:: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  ....................................................... :  ............................ :  ....................... :  ............................. :  ...................... :

 ............................................................ }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

D 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu:: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  ....................................................... :  ............................ :  ....................... :  ............................. :  ...................... :  ...........................  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

E 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu:: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  ....................................................... :  ............................ :  ....................... :  ............................. :  ...................... :

 ............................................................ }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

F 37 Teelõik                                                 Jaamade koodid 38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Kust: 

Kuhu:: 
  

48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      
:  :  :  :  :  :  }  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Kauba kood 43 Arvestuskurss Kokku:  56 57 58 59 

64 Veomaksete arvestamise ja nõuete märkmed Kokku: ► 60 61 62 63 

43x128  
65 Saatja täiendavad kulud 

  



Teekonnaleht (lisaeksemplar) 210x297 
29 Saadetis nr 

13x45 
45x12 1 Saatja 5x20 2 Lähtejaam      5x20 

S
M

G
S

 
sa

at
el

eh
t 

L
ep

in
g
u
l

in
e 

v
ed

aj
a 

 23x94 
Allkiri 

10x94 
3 Saatja avaldused 

44x94 
4 Saaja 5x20 

23x94 
Sihtjaam 5 5x20 

15x106 8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 10 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp 6 x 9 4  

6 Piiriületusjaamade nimed 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

4x45 4x45 
4x8 4x10 4x8 4x15 4x10 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

      
4x24 4x16 

        

        
15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

arv märgid  

 
5x10 5x35 

20 Laaditud  

7x45 
21 Veose massi määramise meetod  

13x45 
22         Vedajad                  Teelõik kust/kuhu                     |   Jaamade koodid 

9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksed 

35x95 
24 Saatja lisadokumendid 

34x95 25 Vedajale mitteettenähtud informatsioon, tarnelepingu nr 

20x105 
26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste formaalsuste märkused 

35x105 

 



   

Veomaksete arvestamise jaotised Saatja arvestus Saaja arvestus 

А 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      .......................  ................................ 

 ............................................................  .................................  ............................  ..................................  

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

B 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 ............................................................  .................................  ............................  ..................................  ...........................  ................................  

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

C 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

D 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

E 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 ............................................................  .................................  ............................  ..................................  ...........................  ................................  

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

F 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast  
                                                                                                              
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

64 Veomaksete arvestamise ja nõuete märkmed KOKKU: 60 61 62 63 

43x128  65 Saatja täiendavad kulud 

  
 
 
 



210x297 

3  Kauba väljastamise leht (kauba üleandmiseks vedajalt saajale) 

29 Saadetis nr 

13x45 

45x12 1 Saatja 5x20 2 Lähtejaam      5x20 

S M G S
 

s
a

a
t

e
le

h
t 

L
e

p
in

g
u

l
in

e
 

v
e

d
a

j
a

  23x94 

Allkiri 
10x94 

  
 

 

3 Saatja avaldused 

44x94 

  

4 Saaja 5x20 

23x94 
 

 
Sihtjaam 5                            5x20 

15x106 
 

 
 

 

8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 10 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp 6 x 9 4  

6 Piiriületusjaamade nimed 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

 

 
4x45 4x45 4x8 4x10 4x8 4x15 4x10  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

 

       4x24 4x16 

 
         

 
 

        

15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

 

 

 

 

 

 

 

 

arv märgid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x10 5x35 

 
 

 
 

 
 

 
 

20 Laaditud  

7x45 
21 Veose massi määramise meetod  

13x45 

 
 

22         Vedajad                  Teelõik kust/kuhu                     |   Jaamade koodid 

 

 
9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksed 

35x95 
 
 

24 Saatja lisadokumendid 

34x95 
 
 

 
 

25 Vedajale mitteettenähtud informatsioon, tarnelepingu nr 

20x105 

26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste formaalsuste märkused 

35x105 



30 Vedaja märked   35 Saaja teavitamine veose saabumisest 

    45x80 

 87x120    

   36 Kauba väljastamine  
31 Kommertsakt  

 
10x120   82x80 

32 Tarnetähtaja pikendamine  5x120   
Jaam …………………Jaam ………………… .......  ..................................................................................  

Viivituse põhjus      Viivituse põhjus   .....................  ..................................................................................  
rea kõrgus 5 mm 

  

alates kell              kuni kell        ..............................  .................................................  ................................ 
 ...............................................  

alates kell              kuni kell        ..............................  .................................................  ................................ 

 ................................................  

 

 

 

Saaja allkiri 

 

33 Märked kauba üleandmise kohta   5x200  
33.1 33.2 33.3  33.4 

25x50 25x50 25x50 25x50 
33.5 33.6 33.7  33.8 

25x50 25x50 25x50 25x50 
33.9 33.10 33.11  33.12 

25x50 25x50  25x50 25x50 

34 Märked piiriületusjaamade läbimise kohta   5x200 

34.1 34.2 34.3  34.4 

25x50 25x50 25x50 25x50 
34.5 34.6 34.7  34.8 

25x50 25x50 25x50 25x50 
34.9 34.10 34.11  34.12 

25x50 25x50 25x50 25x50 



4 Saatelehe duplikaat (saatja jaoks)                     210x297 
29 Saadetis nr 

13x45 
45x12 1 Saatja 5x20 2 Lähtejaam      5x20 

S
M

G
S

 
sa

at
el

eh
t 

L
ep

in
g
u
l

in
e 

v
ed

aj
a 

 23x94 
Allkiri 

10x94 
3 Saatja avaldused 

44x94 
4 Saaja 5x20 

23x94 
5 Sihtjaam 5x20 

15x106 8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 10 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp 6 x 9 4  

6 Piiriületusjaamade nimed 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

4x45 4x45 
4x8 4x10 4x8 4x15 4x10 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

      
4x24 4x16 

        

        
15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

arv märgid  

 
5x10 5x35 

20 Laaditud 

7x45 
21 Veose massi määramise meetod 

13x45 
22         Vedajad                  Teelõik kust/kuhu                     |   Jaamade koodid 

9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksed 

35x95 
24 Saatja poolt lisatud dokumendid 

34x95 25 Vedajale mitteettenähtud informatsioon, tarnelepingu nr 

20x105 
26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste formaalsuste märkused 

35x105 



   

Veomaksete arvestamise jaotised Saatja arvestus Saaja arvestus 

А 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

B 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

C 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

D 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               
Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

E 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

F 37 Teelõik                                                         Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 
                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

64 Veomaksete arvestamise ja nõuete märkmed KOKKU: 60 61 62 63 

43x128  65 Saatja täiendavad kulud 

  



5 Veose vastuvõtu leht (lepingulise vedaja jaoks)      210x297 29 Saadetis nr 

13x45 
45x12 1 Saatja 5x20 2 Lähtejaam     5x20 

S
M

G
S

 
sa

at
el

eh
t 

L
ep

in
g
u
l

in
e 

v
ed

aj
a 

 23x94 
Allkiri 

10x94 
3 Saatja avaldused 

44x94 
4 Saaja 5x20 

23x94 
5 Sihtjaam 5x20 

15x106 8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 10 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp 6 x 9 4  

6 Piiriületusjaamade nimed 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

4x45 4x45 
4x8 4x10 4x8 4x15 4x10 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

      
4x24 4x16 

        

        
15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

arv märgid  

 

 
5x10 5x35 

20 Laaditud  

7x45 
21 Veose massi määramise meetod  

13x45 
22         Vedajad                  Teelõik kust/kuhu                     |   Jaamade koodid 

9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksed 

35x95 
24 Saatja poolt lisatud dokumendid 

34x95 25 Vedajale mitteettenähtud informatsioon, tarnelepingu nr 

20x105 
26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste formaalsuste märkused 

35x105 



   

Veomaksete arvestamise jaotised Saatja arvestus Saaja arvestus 

А 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

B 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

C 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

D 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

E 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      

 

52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

F 37 Teelõik                                                          Jaamade koodid 

 

38 Distants, km 39 Arvestuslik mass, kg 44 Tariifi valuuta 45 Makse valuuta 46 Tariifi valuuta 47 Makse valuuta 

Jaamast 

                                                                                                               

Jaamani   48 49 50 51 

40 Lisamaksud:                    : =                        :                    : =                        :                    : =                      52 53 54 55 

41 Tariif 42 Veose kood 43 Arvestuskurss Kokku: 

_________ 

56 57 58 59 

64 Veomaksete arvestamise ja nõuete märked KOKKU: 60 61 62 63 

43x128  65 Saatja täiendavad kulud 

  



6 Veose saabumise leht (saaja jaoks) 210x297 29 Saadetis nr 

13x45 
45x12 1 Saatja 5x20 2 Lähtejaam      5x20 

S
M

G
S

 
sa

at
el

eh
t 

L
ep

in
g
u
l

in
e 

v
ed

aj
a 

 23x94 
Allkiri 

10x94 
3 Saatja avaldused 

44x94 4 Saaja 5x20 

23x94 
5 Sihtjaam 5x20 

15x106 8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 11 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp 6 x 9 4  

6 Piiriületusjaamade nimed 

35x65 
7 Vagun 8 9 10 11 12 Peale ümberlaadimist 

4x45 4x45 4x8 4x10 4x8 4x15 4x10 

13 Veose mass 14 Kohtade arv 

      4x24 4x16 

        

        
15 Veose nimetus 

65x95 10x95 

16 Pakendi liik 

65x20 
17 Kohtade arv 

65x20 
18 Mass (kg) 

65x20 
19 Plommid 

arv märgid  

 

 

5x10 5x35 

20 Laaditud  

7x45 
21 Veose massi määramise meetod  

13x45 
22         Vedajad                  Teelõik kust/kuhu                     |   Jaamade koodid 

9x35                                      9x50                           4 5 5 x 2 0  

23 Veomaksed 

35x95 
24 Saatja poolt lisatud dokumendid 

34x95 25 Vedajale mitteettenähtud informatsioon, tarnelepingu nr 

20x105 
26 Veolepingu sõlmimise kuupäev 

35x47.5 
27 Saabumise kuupäev 

35x47.5 
28 Tolli- ja teiste formaalsuste märkused 

35x105 

 
30 Vedaja märkmed 87x120   127x80 

31 Kommertsakt  10x120 
 
 

   

32 Tarnetähtaja pikendamine  5x120   
Jaam …………………Jaam ………………… ......  .................................................................................  

Viivituse põhjus      Viivituse põhjus   ....................  .................................................................................  
rea kõrgus 5 mm 

  

alates kell              kuni kell        .............................  ................................................  ................................ 

 .............................................. 
alates kell              kuni kell        .............................  .................................................  ................................

 ...............................................  

  

33 Märked veose üleandmise kohta   5x200  
33.1 33.2 33.3  33.4 

25x50 25x50 25x50 25x50 
33.5 33.6 33.7  33.8 

25x50 25x50 25x50 25x50 
33.9 33.10 33.11  33.12 

25x50 25x50  25x50 25x50 

34 Märked piiriületusjaamade läbimise kohta   5x200 

34.1 34.2 34.3  34.4 

25x50 25x50 25x50 25x50 
34.5 34.6 34.7  34.8 

25x50 25x50 25x50 25x50 
34.9 

25x50 
34.10 

25x50 
34.11 

25x50 
34.12 

25x50 



Lisa 2  

SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGUNITE ARUANNE 

NÄIDIS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vagunite aruanne 29 Saadetis nr 

Jrk nr 7 Vagun 8 Vagun ette antud 9 Kandevõime 10 Teljed 11 Pakendi mass 12 Paagi tüüp* 17 Kohtade arv* 18 Mass (kg) 15 Mõõdetud* 19 Plommid 30 Vedaja märkmed 
Täitekõrgus, cm Temperatuur, ° С Tihedus, g/cm3 Arv Märgised 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
Kokku:     

 

* Lahtreid ei täideta või ei trükita vastavalt veose liigile             Allkiri 

 

 



 _________________________________________  



Lisa 3  

 

SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTEINERITE ARUANNE 

NÄIDIS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konteinerite aruanne 
 

   29 Saadetis nr 

J
r
k
 n

r
  

  15 Veose nimetus    19 Plommid 

 

1
7
 K

o
h
ta

d
e
 a

rv
 

   18 Mass (kg) 7 Vagun 

8 Vagun ette antud 

9 Kandevõime  

10 Teljed 

11 Konteineri mass (taara) 

7 Vagun* 

8 Vagun ette antud* 

9 Kandevõime* 

10 Teljed* 

11 Konteineri mass (taara)* 

 

  30 Vedaja märked  

A
rv

 

 

 
Märgised 

 V
eo

se
 

b
ru

to
m

as
s 

 
K

o
n
te

in
er

i 

 

 
B

ru
to

m
as

s 

k
o
k
k

u
 

 

 
Konteineri nr 

 M
õ
õ
tm

et
e 

 j
a 

tü
ü

b
i 

k
o

o
d

id
 

7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Kokku      

* Lahtreid ei täideta võ ei trükita konteinerite ümberlaadimiseta veol  

** Erinevate nimetustega veoste veol ühes konteineris märgitakse konteineri numbrist allpool täiendaval t veose nimetus ja kood



 



Lisa 4  

 

SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEOSE SAATJA KINNITUS 

NÄIDIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEOSE SAATJA KINNISTUS 
 

 

 

Veose saatja ____________________________________________________________________________  

(perekonnanimi, eesnimi, teised isikuandmed) 

 

Isikuttõendav dokument ___________________________________________________________________  

(dokumendi nimetus ja number) 

 

Saadetav veos __________________________________________________________________________  

(veose nimetus) 

 

Saadetiste numbrid ______________________________________________________________________  

 

 

Kust  _________________________________________________________________________________  

(lähtejaama ja raudtee nimetus) 

 

Kuhu  _________________________________________________________________________________  

(veose saatmise lähtejaama ja raudtee nimetus) 

 

Saadetavate vagunite numbrid _______________________________________________________________  

 

 

Veose saatja asub________________________________________________________________________  

(vaguni number) 

 

Veega varustamise jaam __________________________________________________________________  

(elusloomade veol) 

 

Vagunite puhastamise jaamad _______________________________________________________________  

(elusloomade veol) 

 

 

 

 

(Veose saatja kuupäeva pitser) 

Vedaja _______________________________________  

(allkiri) 

 

Veose saatja ___________________________________  

(allkiri)



Lisa 5 

  SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  

 

 

 

KERGSÜTTIVATE VEOSTE LOETELU 

 

 

1. kaltsud;  

2. kiud tekstiiltoodete valmistamiseks;  

3. võrk- või paberpakendis veosed, milles on kasutatud höövlilaaste või õlgi; 

4. õlgedest ja muudest punumismaterjalidest tooted;  

5. kautšuk;  

6. vaibad;  

7. puukoor ja sellest valmistatud tooted; 

8. korv- ja punutud tooted;  

9. vanapaber ja paberijäätmed; 

10. punutiste valmistamiseks kasutatavad taimse päritoluga materjalid;  

11. pehme mööbel ja mööblidetailid; 

12. naturaalne ja kunstkarusnahk ja sellest valmistatud tooted; 

13. puidusaagmed, kännud; 

14. suled ja udusuled ja nendest valmistatud tooted; 

15. puitlaast- ja puitkiudplaadid; 

16. igasugune lõng; 

17. rõivaesemed, peakatted ja nende osad; 

18. puitlaast;  

19. tubaka tooraine ja jäätmed;  

20. tekstiilitooted;  

21. kangad (v.a present- ja kummeeritud riie); 

22. turvas (niiskustasemega alla 40%);  

23. laastud (niiskustasemega alla 40%).  
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SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAMISAKT ADMINISTRATIIVKONTROLLI LÄBIVIIMISEKS 

NÄIDIS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVAMISE AKT veose administratiivkontrolli 

teostamiseks 

 

 

 

Vedaja ______________________________________________________________________________________________  
(akti koostanud vedaja nimetus) 

Akti koostamise jaama ja raudtee nimetus ___________________________________________________________________  

Akti koostamise kuupäev _______________________________________________________________________________  

Vaguni/Konteineri1 nr __________________________________________ Saadetis _________________________________  

Veose nimetus 

Autorongi, auto, haagise, teisaldatava furgooni, poolhaagise1 tunnusnumber 

 ____________________________________________________________________________________________________  

Veose saatmise lähtejaama ja raudtee nimetus _______________________________________________________________  

Veose saatmise sihtjaama ja raudtee nimetus ________________________________________________________________  
 

Plommide eemaldamise andmed Plommimise andmed 

Arv Plommide märgised, plommimisseadme 

tüüp ja märgised 

Arv Plommide märgised, plommimisseadme 

tüüp ja märgised 

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Vedaja esindaja _______________________________________________________________________________________  
(perekonnanimi, eesnimi ja allkiri) 

 

Kontrollasutuse esindaja _________________________________________________________________________________  
(kontrollasutuse nimetus; esindaja perekonnanimi, eesnimi, amet ja allkiri) 

__________________________________ 

1Õige alla kriipsutada 

Vedaja kuupäeva pitser 
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SMGS lisale 1  

«Kaubaveo eeskiri»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMERTSAKT 

 NÄIDIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommertsakt nr ......................  
 

 

Vedaja ______________________________________________________________________________________________  

 

Jaam ___________________________________________________________         Kuupäev ________________________  
 

1. Saatja 5. Saadetis nr 

Lepinguline vedaja 

Veolepingu sõlmimise kuupäev 
2. Saaja 

6. Saabus                         Rongiga nr 

3. Lähtejaam 7. Vaguni nr, ITÜ, AV 

8. Kommertsakti lisalehed 

4. Sihtjaam 9. Kommertsakti lisa nr 

10. Plommid paigaldatud (plommimisseadmega) 
 

Paigldamise 

aeg 

Vedaja poolt Saatja poolt Tolliameti poolt 

Arv Märgised Arv Märgised Arv Märgised 

vaguni ühel 
pool       
vaguni teisel 
pool       
paagi luugil 

      
ITÜ-l       

11. Teave plommide avamis- või kahjustusjälgede kohta 

_______________________________________________________________________ _____________________________  

12. Vagun/konteiner on tehniliselt korras/mittekorras _________________________________________________________  

13. Veose on peale laadinud vedaja/saatja 

14. Kontrollimise tulemused 
 

Märgid, margid, numbrid Kohtade arv Pakendi liik Veose nimetus Kogumass, kg Ühe koha mass 

14.1 Saatelehe järgi 

      

14.2 Selgus kontrollimisel 
 

14.3 Sealhulgas kahjustatud kohti 

      



15. Kommertsakti koostamise aluseks olevad asjaolud. Veose kirjeldus: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

16. Läbiviidud ekspertiisi tulemused: 

17. Lisatud plommid ja dokumendid 

18. Allkirjad 

Vedaja esindajad 

  

(allkiri)                                                           (nimi, perekonnanimi) (allkiri)                                                           

(nimi, perekonnanimi) 

Saatja/saaja esindaja 
(allkiri)                                                           (nimi, perekonnanimi) 

  

19. Märge veose seisukorra vastavuse kohta üleandmisel vastavalt käesolevas kommertsaktis toodud andmetele  
20. Allkirjad 

Vedaja esindajad 

  

(allkiri)                                                           (nimi, perekonnanimi) (allkiri)                                                           

(nimi, perekonnanimi) 

Saatja/saaja esindaja 
(allkiri)                                                           (nimi, perekonnanimi) 

  

 
 


