
Kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.02.2000.a. määrusega nr 4 

Kaevetööde eeskiri Narva-Jõesuus 

1. ÜLDOSA 

1.1. Käesolev eeskiri on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes Narva-

Jõesuu linna haldusterritooriumi planeerivad, projekteerivad, ehitavad, remondivad, 

ekspluateerivad tehnovõrke, teid ja tänavaid või teevad muid kaevetöid. 

1.2. Kaevetöödeks käesoleva eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid: 

1.2.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast; 

1.2.2. kui nende käigus rikutakse tee- ja pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne.); 

1.2.3. kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust; 

1.2.4. mis on seotud puude ja põõsaste istumisega ja väljajuuremisega. 

1.3. Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta: 

1.3.1. tööde tegemisel surnuaedades või territooriumi(de)l, kui kaevetööde on reguleeritud 

teiste eeskirjadega; 

1.3.2. kui neid teostatakse juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleval maa-alal, 

tingimusel, et seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid insenerkommunikatsioone. 

Vastutus kaevetööde tegemise eest lasub maavaldajal. 

1.4. Kaevetööde teostajana  mõistetakse käesolevas eeskirjas  isikut, kellel väljastatakse 

kaevetööde luba. 

1.5. tehnovõrke on lubatud ehitada ja remontida ainult ehitusnormidele ja eeskirjadele 

vastavalt koostatud projektide järgi, mis arvestavad perspektiivset võimsuse kasvu vähemalt 

kümne aasta jooksul ja mis on kooskõlastatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arhitektiga ja 

teiste asjaosaliste organisatsioonidega. 

1.6. Kaevetööde loa vormistab ja väljastab linnavalitsuse ehitusjärelevalve ametnik. (jõust. 

26.05.2005) 

1.7. Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad riigivõimu esindajad ja Narva-Jõesuu 

linnavalitsuse poolt määratud isikud. (jõust. 26.05.2005) 

1.8. Tehnovõrkude ehitis ja remont ning nende tähtajad tuleb kohustuslikult allutada teetööde 

tingimustele ja tähtaegadele. Nendes tingimustest ja tähtaegadest keeldumise või mitte 

kinnipidamise korral kaotab organisatsioon õiguse mistahes tööde tegemiseks. Kui tööd on 

seotud teekatte lõhkumisega 5 aasta jooksul pärast uue teekatte ehitamist või kapitaalremonti, 

kaevetöid üldreeglina ei lubata. Erandina võib seda lubada Narva-Jõesuu Linnavalitsus. 



1.9. Linnalise tähtsusega magistraalide ja väljakute alla paigutatakse tehnovõrgud kinnise 

moodusega (manteltorude läbisurumine, horisontaalpuurimine jm.). 

1.10. Tiheda liiklusega tänavatel (magistraalidel) tuleb kaevetööd teha võimalikult kiiresti, 

töötades kuni kolmes vahetuses. Liikluseks tuleb tänavakate taastada peale tööde lõppu. 

Väiksemate töömahtude korral tuleb tööd teha öösel või puhkepäevadel. 

1.11. Linnavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle 

kaevetööde perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde lõpetamist ümbersõidutee all olnud 

maa-ala taastamist. 

1.12. Linna üldkasutatava territooriumi sulgemine kaevetöödeks toimub vastavalt teede ja 

tänavate sulgemise loa väljastamise korrale. 

1.13. Narva-Jõesuu linna elamukvartalite hoovides, haljasaladel, parkides annab kaeveloa 

Narva-Jõesuu arhitektuuri osakond, kooskõlastatult majahooldusettevõttega. 

1.14. Tänava, sõidutee või selle osa võib ajutiselt sulgeda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse loal, 

kooskõlastatult liiklusohutusosakonnaga, vajaduse korral ka teiste insenerkommunikatsioone 

ja haljasalasid omavate organisatsioonidega. 

1.15. Kaevetöid alustades tuleb haljastuseks kõlblik kaevemuld kokku koguda, säilitada 

haljastuse taastamiseks kaevetrassil või välja vedada Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt 

määratud kohta. 

1.16. Kaevetöödega lõhutud tänava või selle osa taastab kehtiva eeskirja ja kaeveloa nõuete 

kohaselt töid teinud organisatsioon omal kulul või viimase tellimisel mõni teine 

organisatsioon. Pikisuunalise kaevetöödega lõhutud kate tuleb taastada tänavalõigu või 

kõnnitee kogu ristlõike laiuses ja kaevetrassi pikkuses korrastades ka ülejäänud osad 

(äärekivid, kaevud, haljastus jne.) Katte lõpliku taastamiseni peab kaevetöid teinud 

organisatsioon tagama häireteta ja ohutu liikluse ning juurdepääsu sulgemispiirkonda. 

1.17. Kaevetöid teinud organisatsioon vastutab tööde kvaliteedi eest 5 aasta jooksul pärast 

tööde täieliku lõpetamist. 

1.18. Organisatsioonile ei anta uut kaeveluba välja enne , kui ta on võlgnevused eelmiste 

objektide osas likvideerinud, välja arvatud juhtumid, kui tegemist on avariiolukorraga 

likvideerimisega. 

 

2. KAEVETÖÖDE LUBADE VÄLJAANDMISE KORD 

2.1. Kaevetööde lubasid vormistab ja väljastab Narva-Jõesuu peaarhitekti poolt nimetatud 

isik. 

2.2. Kaevetööde loa vormistamiseks esitab taotleja 2 eksemplaris täidetud vormikohase 

taotluse koos kinnitatud projektiga või ekspluatatsiooniliste tööde korral asendiplaaniga. 



Kaevetöö loa taotleja peab kooskõlastama kaeveloa avalduse kõigi Narva-Jõesuu 

Linnavalitsuse poolt ettenähtud organisatsioonidega. 

2.3. Lõplikult vormistatakse kaeveluba pärast kaevetööde teostaja tehtud töökoha 

ettevalmistuse (trassi mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine piirete ja 

liiklusmärkidega jne.) kontrollimist ja taotleja poolt kaevetööde käigus rikutud ala 

taastustööde kohta garantiikirja esitamist. Ebapiisava  

2.4. Loata tööde alustamisel võetakse süüdlased vastutusele seadusandluses ettenähtud korras. 

2.5. Tööde läbiviimise tingimusi, s.h. tähtaegu ja korda võib muuta üksnes neid seadnud 

ametiisik kaeveloa väljastaja nõusolekul, milleks tuleb esitada põhjendatud taotlus ja uus 

kalendergraafik. 

 

3. KAEVETÖÖD 

3.1. Kaevetööde ajal peavad kaevetööde luba ja kaevetööde loa taotlusdokumentatsiooni 

juures olev skeem koos kõikide kooskõlastustega asuma objektil. 

3.2. Kaevetööde ala tuleb valgustada ja tähistada piirete ning liiklusmärkidega vastavalt 

liiklusohutusosakonna nõuetele. 

3.3. Kaevetööde ala ette tuleb järelvalvetöötajate määratud kohtadesse paigaldada vastava 

objekti silt, millele on märgitud täid tegeva organisatsiooni nimetus, aadress ja telefonid, 

tähtajad, vastava ametiisiku nimi ja telefon. 

3.4. Kaevetöödel tuleb nõuetekohaste piirete ja ajutiste sildadega tagada normaalne, ohutu 

juurdepääs kruntidele või läbisõit ja läbipääs jalakäijatele kohtades, kus varem see oli olemas. 

Kui rentsli ummistamine on möödapäästmatu, tuleb leida muu lahendus sadevete normaalseks 

äravooluks. Vee väljapumpamisel kaevust on keelatud uputada tänavat või muud liiklemiseks 

kasutatavat ala ja põhjustada ohtu ning ebamugavusi liiklejatele. Talvel tuleb rangelt jälgida, 

et katted ei muutuks libedaks. Külgnevad sõidu- ja kõnniteed tuleb hoida vabad lumest ja jääst 

ning liiklejatele ohutus seisukorras. 

3.5. Kaeviku täitmiseks ja katte taastamiseks vajalikud materjalid (liiv, munakivid, 

parkettkivid, äärekivid, kõnniteeplaadid, haljastuseks kõlblik kasvumuld jne.) tuleb ladustada 

kohtadesse, kus ei sega liiklejaid. Taastamiseks mittekõlblikud materjalid tuleb kohe ära 

vedada. Keelatud on materjale, töövahendeid jne. paigaldada kommunikatsioonikaevude 

luukidele, puudele ja põõsastele. 

3.6. Kaevetööde takistuse korral –ehituskonstruktsioonide osade, arheoloogiliste leidude, 

projektis märkimata tehnovõrkude avastamine, vead projektis, tehnovõrkude vigastamine jne.- 

peab tööde tegija võtma tarvitusele ohutust tagavad abinõud, tööd täielikult või osaliselt 

katkestama, kutsuma kohale asjakohase organisatsiooni, tellija ja Narva-Jõesuu 

Linnavalitsuse esindajad, hindama olukorra, määrama tähtajalised ülesanded väljakutsutud 



organisatsioonidele, uued kaevetööde tähtajad ning fikseerima need skeemil kooskõlastustena 

ja kaeveloal.  

3.7. Taastamisel võib kaevikut täita ainult vastavalt EV ehitusnormidele. Täitepinnase 

tihendust kattekonstruktsioonide all tuleb kontrollida laboratoorselt  ja tihedus peab 

vastavama EV ehitusnormidele. Enne kaeviku kinniajamist tuleb kutsuda kohale geodeetilise  

talituse spetsialist kontrollmõõdistuse teostamiseks ja rajatiste blanžetile kandmiseks. 

3.8. Kate tuleb taastada nõuetekohaselt, vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning see peab olema 

vähemalt vana konstruktsiooni paksune ja samadest materjalidest, kui ei ole muid tingimusi , 

raiudes eelnevalt sirgelt välja trassi laiemalt viltused, lagunenud ja vajunud servad. Äärekivid, 

parkett- ja munakivid ning kõnniteeplaadid tuleb paigaldada betoonalusele vastavalt 

kehtivatele eeskirjadele ja normidele. 

3.9. Juhul, kui liiklus on vaja avada enne täieliku taastamist või töötatakse talvel, võidakse 

taastada kate ajutiselt. Selleks tuleb esitada garantiikiri lõpliku taastamise tähtajaga. 

3.10. Tänava või muu maa-ala lõpliku taastamiseni ja üleandmiseni peab seda heakorrastama 

ja hoidma liiklejatele ohutus seisukorras ning nõuetekohase ekspluatatsiooni eest vastutama 

kaevetäid teinud oragnisatsioonile. 

3.11. Pärast katte, haljastuse ning liikluskorralduse lõpliku taastamist ja objekti koristamist 

peab kaevetööde teostaja andma objekti üle Narva-Jõesuu Linnavalitsuse sellekohasele 

ametiisikule, kes lõpetab loa. 

3.12. Varjatud defektide ilmnemisel peab täid teinud organisatsioon need kohaselt oma kulul 

kõrvaldama, võttes eelnevalt tarvitusele vajalikud abinõud liiklejate ohutuse tagamiseks. 

3.13. Kaevelubade väljaandja võib erandjuhul pikendada luba, kui selleks on mõjuvad 

põhjused. Pikendamiseks peab tööde teostaja esitama põhjendatud kirjaliku taotluse, mis on 

eelnevalt vastavates ametkondades kooskõlastatud. 

 3.14. Kaevetööde eeskirja ja teiste nõudmiste ja tingimuste mittetäitmisel, projektis ja 

tähtaegadest mittekinnipidamisel teeb selleks volitatud ametiisik ettekirjutuse või 

rakendatakse haldusõigusrikkumiste seadustikku. 

 

4. AVARIITÖÖD 

4.1. Tehnovõrgu avarii korral, kus on nõutav kaevetööde viivitamatu alustamine ja 

läbiviimine, ei ole kaeveloa kohane vormistamine kohustuslik. 

4.2. Kaevetööde teostaja peab teatama Narva-Jõesuu Linnavalitsusele, Maaneteeameti Narva 

linna liiklusohustusosakonnale, lähedal asuvate tehnovõrkude haldajatele ja valdajatele 

avariitööde alustamisest, avarii asukohast ja põhjustest, avariitööde läbiviimise eest vastutava 

ametiisiku ning tema telefoninumbri. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde 

teostaja. 



4.3. Taotlus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast 

avariitööde alustamist. 

4.4. Avarii- ja taastustöödel tuleb rangelt täita käesoleva eeskirja nõudeid. 

 

5. TEEDE JA TEHNOVÕRKUDE KAITSE KAEVETÖÖDEL 

5.1. Olemaolevate tehnovõrkude läheduses tuleb kaevetöid teha neid valdavate 

organisatsioonide juhendite järgi. Valdajate esindajad kutsutakse kohale enne tööde algust, 

kui eelnevas kooskõlastuses ei ole sätestatud teisiti. Kahjud, tööseisakutest esindaja 

mitteilmumisel, hüvitab süüdiolev oraganisatsioon. 

5.2. Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult neid valdava organisatsiooni loal 

ja tingimistel. 

5.3. Olemasoleva tehnovõrgu vigastamisest tuleb viivitamatult teatada selle valdajale. 

Vigastus parandatakse süüdlase kulul, kusjuures mullatööd peab teostama süüdlane 

tehnovõrkude valdaja juhendusel. 

5.4. Ettenägematute asjaolude (projektis mittemärgitud tehnovõrgu avastamine, 

arheoloogiline leid, lõhkekeha jne) ilmnemisel tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult 

teatada kaeveloa väljastajale. 

5.5. Keelatud on kaevetööde käigus risustada vüi pinnasega töis ajada kommunikatsioonide 

kaevusid, samuti kahjustada teekatteid ja rajatisi (roomiktraktoriga jne.). 

5.6. Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine linna kanalisatsiooni või kaevekoha 

ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga ja maa-alade 

omanikega (valdajatega). 

5.7. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja 

liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevetöid teinud organisatsiooni 

kulul. Süüdlased võetakse vastutusele seaduses ettenähtud korras. 

5.8. Lõhkamistööde teostamisel tuleb rangelt täita Eesti Vabariigi Riikliku Tehnilise ja 

Mäejärelevalvce Valitsuse poolt esitatud nõudeid. 

 

6. KAEVETÖÖDE HÜVITAMISE KORD 

6.1. Narva-Jõesuu linna terrotoriumil keavetöid tegevad organisatsioonid on kohustatud 

tesuma teede ja tänavate sulgemise maksu. 

6.2. Maksuga kaetakse kulutused  kaevelubade väljastamisele, kaevetööde järelvalve 

liiklusohutuse, tähtaegade ja taastamise kvaliteedi osas ning kaevetööde tagajärgedest tingitud 



täiendavate hooldustöödele. Nimetatud maks ei sisalda kulutusi tänava või pinnakatete 

taastamiseks. 

6.3. Kaeveloa vormistamata jätmisel loetakse kaevetööde omavoliliseks ja kaevetöö 

teostamisel teede ja tänavate sulgemise maks kuulub tasumisele rakendades koefitsinti 5,0. 

 

7. KAEVETÖÖDE LÕPETAMINE 

7.1. Kaevetööd loetakse lõpetatuks juhul, kui: 

7.1.1. tehnovõrgud on kantud Narva-Jõesuu linna geodeetilistele alusmaterjalidele, mille 

mahu määrab linna arhitekt; 

7.1.2. tehtud on kõik põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel; 

7.1.3. kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid on taastatult üle antud aselinnapeale või 

maa omanikule; 

7.1.4. tasutud on teede ja tänavate sulgemise maks; 

7.1.5. tagastatud on loa talong vajalike kooskõlastustega. 

 

8.  VASTUTUS EESKIRJA RIKKUMISE EEST 

8.1. Kaevetööde eeskirja rikkumise korral rakendatakse karistusseadustiku ja 

väärteomenetluse seadustiku sätted. (jõust. 26.05.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


