
KAEVELOA TAOTLUS 
 
1. ÜLDANDMED 
 
Taotleja nimi ja isiku- või registrikood:……….......................................................………................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..………... 

Postiaadress:........................................................................................................................................................................

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

Kontaktandmed (telefon, e-post):..........................................……..............................................................................…… 

Töid teostava isiku nimetus ja isiku- või registrikood:...........…………………………………………………………….. 

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

Postiaadress:.............................................................................................................................……................................... 

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

Kontaktandmed (telefon, e-post):.........................................……................…………………………………...………… 

2. TÖÖDE TEOSTAMISE KOHT (kaeveala aadress) 
 
 
 
 
 
3. TÖÖDE NIMETUS JA MAHT 
 
 
 
 
 
4. LAHTIKAEVATAVA MAA-ALA KATE JA LIIK 
 
 
 
 
 
5. TÖÖDE EELSE OLUKORRA TAASTAMISEL KASUTATAVAD MATERJALID 
 
 
 
 
 
6. TEE SULGEMIST PUUDUTAVAD ANDMED (vajadusel) (sulgetava tee nimi, sulgemise ulatus, tähtaeg jms) 

 
 
 
 
 
7. TÖÖDE TÄHTAEG 
Algus: 
 
Lõpp: 
8. KOOSKÕLASTUSED (kooskõlastaja nimi, allkiri ja kontaktandmed, kui kooskõlastus ei ole lisatud eraldi dokumendina) 

 kaeveala maa omanika ☐ 

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

 kaevealal piiratud asjaõiguse omaja ☐ 

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



 kaeveala läbivate tehnorajatise valdaja ☐ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Muinsuskaitseametb ☐ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Keskkonnaametc ☐ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 tee omanikd ☐ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 liinivedu teostav ettevõtjae ☐ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

a - ei ole vajalik, kui tehnorajatise ehitamiseks ja omamiseks on seatud piiratud asjaõigus või sundvaldus; 
b - kui kaevetöö kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis; 
c - kui kaevetöö kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis; 
d - kui kaevetöö kavandatakse teel või selle kaitsevööndis; 
e - kui kaevetöö tegemiseks kavandatakse sulgeda tee, millel toimub ühistransport. 
9. TAOTLUSE LISAD 

 väljavõte ehitusprojekti asendiplaanist ☐ 
 liikluskorralduse skeema ☐ 
 muud lisad……………………………………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
a – kui kaevetööga kaasneb teel liikluse osaline või täielik sulgemine, skeemil peab olema märgitud tee sulgemiskoht, liikluse 
ümberkorraldus ning ajutised liiklusmärgid ja nende paigalduskohad. 

 
Tõendan oma allkirjaga, et  
________________________________________________________________________________________________  
                                (töid teostava ettevõtte nimetus) 
 omab kõik vajalikud materjalid ja tööjõu mainitud tööde teostamiseks ülalmärgitud ajavahemikul 
 
ÜHTLASI KOHUSTUN: 
1. Täpselt täitma Audru vallas kehtivat 16.12.2015 määrust nr 36 “Audru valla kaevetööde eeskiri” ning seaduste ja nende alusel 
antud õigusaktides sätestatud nõudeid. 
2. Täpselt täitma kaeveloa tingimusi ja kaeveloa taotlemisel antud isikute ja asutuste tingimusi ja kooskõlastusi; 
3. Võtma endale täieliku materiaalse vastutuse kaevamisel ette tulla võivate maa-aluste tehnovõrkude ja ehitiste (torustikud, 
kaablid, geodeetilised märgid jne) rikkumise eest ning kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest. 
4. Tagama tööde täieliku lõpetamise (sh teekatte taastamine) ülalmärgitud ajavahemikul.     
6. Tagama tehnorajatiste teostusjooniste, millistel on täpselt fikseeritud ehitatavate maa-aluste ehituste asukoht, mõõtmed ja 
konstruktsioon, ning teiste kaevetööde lõpetamiseks vajalike 16.12.2015 määruses nr 36 “Audru valla kaevetööde eeskiri” § 43 lg 2 
sätestatud dokumentide koostamise. 

 
Tööde teostamise kohal on vastutavaks: 
Ettevõtte juhataja:__________________________________________________________________________________ 

Telefon, e-post:___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________               ____________________________________ 
                        (allkiri) 

Töödejuhataja:__________________________________________________________________________________ 

Telefon, e-post:___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________               ____________________________________ 
                        (allkiri) 
     

 

Taotleja:…………………….…………..……....,    ……………….…………...,   “…….”………………....20.....a. 

   Nimi    allkiri   kuupäev 


