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Märjamaa Vallavalitsusele  

AVALDUS KAEVETÖÖDE LOA VÄLJASTAMISEKS  

 

Kaevaja:………………………………………………………......................................………..  

……..…………………………………………………….............................................................  

(nimi, registrikood, aadress, esindaja nimi, telefon, e-post, MTR reg nr) 

 

Kaevetööde tellija: ………..……………………….....................………………………...…..…  

(nimi, ik/reg kood, aadress, telefon, e-post )  

 

Kaevetööde eest vastutav isik: …………………………………………………….……………  

(nimi, isikukood, telefon, e-post )  

 

Ehituse omanikujärelevalve teostaja: ………………………………………….……………….  

(nimi, telefon, e-post)  

 

Teehoiutööde järelevalve teostaja: …………………………………………..………………..  

(nimi, telefon, e-post)  

 

Tööde teostamise alus ning asukoht: ................................................………….…………….….  

………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……..  

(tänav, projekti nimetus, ehitusloa nr jms)  

 

Tööde teostamise tähtaeg: algus: ……….......................... lõpp: ………….....………….  

 

Palume väljastada kaevetööde luba. Käesolevaga kinnitame, et oleme tutvunud Märjamaa valla 

kaevetööde eeskirjade ja muude õigusaktidega ning kohustume neid täitma. Kanname varalist 

vastutust ükskõik millise kahju tekitamise eest ning oleme nõus tasuma leppetrahvid.  

 

 

Kaevaja esindaja: …………………….. Tellija esindaja ………………………………  

 

Tööde teostamine kooskõlastatud:  

Ehituse omanikujärelevalve 

teostaja:………………………………………………………………………………………….  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Teehoiutööde järelevalve teostaja:…………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Elektripaigaldise omanik/haldaja:………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  



 

 

Tänavavalgustuse haldaja ……………………………………………………………….……..  

………………………………………………………………………………………………….. 

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

 

 

Vesi-, kanal võrgu omanik/haldaja ….…………………………………………………………  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Sadevee võrgu omanik/haldaja  ……………………………………………………………….  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Side võrgu omanik/haldaja …..…………………………………………………………………  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Kütte võrgu omanik/haldaja ……………………………………………………………………  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

Piirneva kinnistu omanik ..…………………………………………………………………….  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek nimi, allkiri)  

 

 

Muud kooskõlastajad: 

……………………………………………………………………………………….  

(kooskõlastatud/ mitte kooskõlastatud, kuupäev, ees- ja perek. nimi, allkiri)  

Märjamaa Vallavalitsuse poolt …………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………..…………  

………………………….……………………………………………………………………….  

(väljastatud kaevetööde luba nr/keeldutud väljastamisest, menetleja allkiri) 
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KAEVETÖÖDE LUBA nr ……..  

 

Märjamaa Vallavalitsus annab nõusoleku kaevetööde läbiviimiseks alljärgnevalt:  

 

Kaevaja:…………………………………………………………......................................……..  

……………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………….......................  

(Ettevõtte nimi, registrikood, esindaja nimi, aadress, telefon, e-post, MTR reg nr) 

 

Kaevetööde tellija: ………………………………….....................………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………...  

(nimi, ik/äriregistri nr, aadress, telefon, e-post )  

 

Kaevetööde eest vastutav isik: ……………………………………………………….…………  

(nimi, ik, telefon, e-post )  

 

Ehituse omanikujärelevalve teostaja: …………………………………………….……………..  

(nimi, telefon, e-post)  

 

Teehoiutööde järelevalve teostaja: ……………………………………………..………………  

(nimi, telefon ,e-post)  

 

Tööde teostamise alus ning asukoht: .................................................………….………………  

…………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………….……………………  

 (tänav, projekti nimetus, ehitusloa nr jms)  

 

Kaeveloa kehtivus: algus: ……….......................... lõpp: ………….....………….  

 

Eritingimused …..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………  

Kaevaja  ja  menetleja  on  kokku  leppinud, et  leppetrahvi  suurus  juhindudes  Märjamaa valla 

kaevetööde eeskirjast  on…………………………eurot.  Leppetrahv  tasutakse  kaevaja  poolt  

Märjamaa valla  a/a …………………………….. pank………………… 5 (viie) päeva jooksul 

menetleja vastavasisulise otsuse tegemisest.  

 

Kaeveloa väljastas „…...“…………………….….20……a. ……………………………….  

(menetleja nimi ja allkiri)  

 

Käesolevaga kinnitame, et oleme tutvunud Märjamaa valla kaevetööde eeskirja ja muude 

õigusaktidega ning kohustume neid täitma. Kanname varalist vastutust ükskõik millise kahju 

tekitamise eest ning oleme nõus tasuma leppetrahvid. Oleme kaevtööde loa kätte saanud.  

 

Kaevaja esindaja: …………………………….. „…...“…………………….….20……a.  

(allkiri ja kuupäev)  

 

Kaevetöö loa lõpetamine  

Palume Kaetööde luba lõpetada seoses kaevetööde lõpetamisega.  



 

 

 

Kaevaja esindaja: ..…………………………….. „…...“…………………….….20……a.  

(allkiri ja kuupäev)  

………………………………………………………………………………………………… 

(kooskõlastatud / mitte kooskõlastatud kaevetööde loa lõpetamine)  

Teehoiutööde omanikujärelevalve  ………………….. „…...“…………………….….20……a.  

(allkiri ja kuupäev)  

Kaevetööde luba lõpetatud „…...“…………………….….20……a. …………………………  

(menetleja nimi ja allkiri)  

 

Märkus: Kaevetööde luba kehtib juhul, kui kaevaja esindaja on kaevetööde loa allkirjastanud. 
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AVARIIKAEVETÖÖDE AKT  

Märjamaa vallavalitsuses registreerimise nr ………………..  

 

Käesolevaga Teavitame teid, et meie tellimusel viidi läbi avariikaevetööd Märjamaa valla  

haldusterritooriumil.  

Avariikaevetöö algus   „…...“…………………….….20……a. kell……………….  

Avariikaevetöö lõpetatud   „…...“…………………….….20……a. kell……………….  

Teavitus Märjamaa Vallavalitsusele edastati  „…...“…………….20……a. kell………………. 

Avariikaevetöö viidi läbi Märjamaa vallas aadressil ……………………………………...……  

…………………………………………………………………………………………………... 

sõiduteel …………………… m²; kõnniteel…………………….m²; parklas………………m² 

Haljasalal………………………m², korrastati ning remonditi …….kaevu…………….kapet;  

Paigaldati ……………… jm äärekivi, õhutemperatuuril alla 5C taastati ajutiselt ………….m² 

katet ja ……………m² haljasala, mille kohustume nõuetekohaselt ümber tegema 15. maiks 

20…..a.  

 

Avariikaevetöö käigus teostas ehitustööd: …………......................................………………….  

………………………………………………………………………………………………….. 

(Ettevõtte nimi, registrikood, esindaja nimi, aadress, telefon, e-post, MTR reg nr)  

 

Avariitööde käigus teostas teehoiutööd: ………..…......................................…………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

(Ettevõtte nimi, registrikood, esindaja nimi, aadress, telefon, e-post, MTR reg nr)  

 

Ehituse omanikujärelevalvet teostas: ………………......................................…………….……  

…………………………………………………………………………………………………... 

(Ettevõtte nimi, registrikood, ,aadress, MTR reg nr järelevalve teostaja nimi, telefon, e-post,)  

Teehoiutööde järelevalvet teostas: ……………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………......................................  

(Ettevõtte nimi, registrikood, aadress, MTR reg nr järelevalve teostaja nimi, telefon, e-post) 

 

 

Avariikaevetööde tellija:  

Ettevõtte andmed: 

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….. 

(nimi, registrikood, ,aadress, a/a number, KMK number)  

Avariikaevetööde akti esitanud ettevõtte esindaja: ……………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………….  

(äriregistris olev juhatuse liige või volitatud isik, nimi ja kontaktandmed)  (allkiri)  

 

Teehoiutööde omanikujärelevalve kooskõlastus …………………………………….……….. 

„……………..“………….20……a.  

(allkiri ja kuupäev)  

 

Avariikaevetööde akt edastati Märjamaa Vallavalitsusele„…….“…………..“ 20….a. 
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KAEVETÖÖ GARANTIIAEGSE ÜLEVAATUSE JA  

TEES ESINEVATE DEFEKTIDE HINDAMISE AKT  

 

Kaevetööde tellija:………………………………………………....………………………...….  

(nimi, reg nr., aadress, telefon, e-post )  

esitab Märjamaa Vallavalitsusele ………….a kuni ………..a läbi viidud kaevetööde 

garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akti.  

 

Ülevaatuse läbiviinud isiku andmed…………………………….....………………………...….  

………………………………………………………………………………………………….. 

(nimi, ik, telefon, e-post )  

„…...“…………………….….20……a.  …………………………………………  

(allkiri)  

Kaevetööde tellija esindaja ……………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………... 

(nimi, ik, telefon, e-post )  

„…...“…………………….….20……a.  …………………………………………  

(allkiri)  

 

Märkus:  

1. Akt esitatakse elektrooniliselt Excel vormingus võimaldades Märjamaa Vallavalitsuse 

esindajal andmeid töödelda ning paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult.  

2. Akti allkirjastab Kaevetööd tellinud juriidiliseisiku esindaja, kes omab Äriregistri andmetel 

juriidilise isiku esindamise õigust või notariaalselt volitatud isik.  

3.Kui Tellijaks on eraisik, siis allkirjastab akti isik, kellele oli väljastatud kaevetööde luba või 

tema poolt volitatud isik, kes on notari poolt vastavat toimingut volitatud teostama 

 

 


