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Emmastevalla kaevetiiiideeeskiri
Maiiruskehtestatakse
konalduseseaduse"
,,Kohalikuomavalitsuse
$ 22 l6ike 1 punkti
36'alusel.
S l. Ulds:itted
(1) Kaevetddde
konaldamist
eeskiri(edaspidi,,eeskiri")reguleeribkaevetti6de
Emmastevallahaldusterritooriumil.
(2) Eeskirjasiitteidei kohaldata:
kaevet66del
fiiiisilistev6ijuriidiliste isikute
juhul,
valduses/omandis
olevalmaa-alal
kui maa-alal(maap6ues)
ei asuteistele
ja ei ole tegemistnenderajamisega;
isikutelekuuluvaidtehnovdrke
egatehnorajatisi
kuskaevetdcid
kalmistutelja maa-aladel,
on reguleeritud
teisteeeskirjadega.
(3) Kaevet<irid
on lubatudkaeveloaalusel.
(4) Kaevettiddtulebliibi viia v6imalikultliihikeseajaga.Liiklusehiiirimisegav6i
(edaspidivallavalitsus)
sulgemisega
seotudtdddekorralon EmmasteVallavalitsusel
skeemi,t6ddeteostamist
6htuselajal,ddselvdi
6igusn6udaliikluskonalduse
puhkepiievadel.
$ 2. M6isted
(1) Kaevetd<id
on:
kui 30 cm;
1) t66detegeminemaapinnas
siigavamal
2) kui td6detegemiselrikutaksetee-v6i pinnakatet(asfalt,sillutis,murujne);
maapinnak6rgust
3) kui tdddetegemiselmuudetakse
(2) Kaevetddde
on fiiiisilinev6ijuriidiline isik, kesteeb
tegija(edaspidi,,kaevaja")
ja keson vormistanud
kaevetciid
endanimelekaeveloav6i keson asunudtegema
pooltkinnitatud
tehnovdrgu
avariilikvideerimiseks
v6rguhaldaja
avariikaevetdid
avariikaevet66akti
alusel.
(3) Avariilisedkaevet66d
vajadustekibootamatultja
on kaevetddd,
mille'tegemise
mis on ebasoovitavaid
tagajiirgisilmaspidadesedasiliikkamatud.
(4) Tehnorajatis
paigaldatud
on maap6ue
v6i maapinnale
torustik,pumpla,
jne.
kaabliv6rk,gaasijuhe
(5) Teostusm66distamine
on paigaldatud
tehnorajatise
digitaalnem66distamine
erure
kaevikutasasit2iitmist.

(6) Geodeetilisedmiirgid on riikliku kaitse all olevad horisontaal-ja
vertikaalm66distamisekoordineeritudmiirgid, mis on paigaldatudmaapindavdi
hoonetesse.
(7) Topo-geodeetilineplaan on digitaalsem66distamiseteel koostatudsituatsioonija
maa-alustetrassidegam66tkavasplaan.
(8) Kaevik on kaevetdd,de
tulemusenamaap6uemoodustunudi.ile30 sentimeetri
stigaursegasiivend.
(9) Kaevealaon maa-ala,kus paiknebkaevikja kaevikugavahetult piimev maa-ala,
kus hoitaksekaevetddksmaterjale,sdidukeid,masinaid,mehhanismeja seadmeid.
(10) kergliiklusteeon rajatis, mis on rajatudnii jalakiiijate kui ka jalgratturite
liiklemiseks.
(11) Olemasolevateehitisteteenindamiseksvajalik rajatis,mis paigaldatakse
tehnovSrkudev6rguettev6tetelekuuluvaterajatistegaliitumisel, on viiikeehitis.
$ 3. Kaevetiiiide planeerimine
(1) Kaevetdidplaneeritaksekoordineeritultteedening haljasaladeremondija
ehituseganii, et kaevet66deelneksidteedevbi haljasaladeremondi-ja ehitustdddele.
Kasvet66viiakse liibi vOimalikult liihikese ajaperioodijooksul.
(2) Vallavalitsuselon 6igus tehakaevajaleettekirjutusikaevet66aja kohta.
(3) Kui kaevet66deplaneerimiselei ole v6imalik viiltida teekattelammutamist,siis
nimetatudalal kaevetdddeteostamisetingimusedotsustabvallavalitsus.
$ 4. Kaeveloa taotlemine ja viiljastamine
(1) Kaeveloataotlejaesitabvormikohasekaeveloataotlusevallavalitsusele.
(2) Kaeveloataotluselelisatakse:
1) vallavalitsusepoolt miiiiratudvajalikud kooskdlastused;
2) muinsuskaitseameti
kooskdlastusmulla-, ehitus-ja haljastustdddel
muinsuskaitsealadel
vdi nendekaitsevddndis.
(3) Vallavalitsuselon 6igus n6uda $ 4lg 2 nimetatulelisaks tliendavaid dokumente
j ne)
(trassidemaham2irkimine
(4) Vallavalitsuselon 6igus n6udanendeltkaeveloataotlejatelt,kes eelneva12 kuu
jooksul on rikkunud kiiesolevaeeskirjandudeid,kaevetciddetaastamist66de
tagatisrahaolemasolevateekatenditaastamisepdhjendatudkulude ulatuses.Peale
kaevetddden6uetekohasttaastamisttagatisrahatagastatakse
3 (kolme) tdSpaeva
jooksul.
(5) Kaeveloaviiljastabvallavalitsus3 (kolme) t6dpiievaj ooksul arvateskaeveloa
taotlejapoolt eeskirjhn6uetekohase
kaeveloataotluseesitamisepaevast.
(6) Kaeveloataotlusjiietakserahuldamata,kui:
1) kaeveloataotluseleei ole lisatud eeskirja$ 4 lg 2 n6utud dokumentev6i
koosk6lastusi;
2) kaeveloataotlejaleon tehtud taotluseesitamiseleeelnevakaheteistkuu jooksul
kaks v6i enamettekirjutusteeskirjarikkumise kohta.
(7) Kaeveloataotluserahuldamataj atmisekohta teebvallavalitsus3 (kolme) tddpiieva
jooksul, arvateskaeveloataotluseesitamisest,kirjaliku keeldumise,milles niiidatakse
iira rahuldamatajiitmise motiiv, viidateskiiesolevaeeskirjavastavalepunktile.
(8) Kaeveloataotluse-ja kaeveloavormid on kinnitatud keesolevaeeskirjaga(lisa I ja
lisa 2).
$ 5. Kaevetiiiid
(1) Kaevetd<ideajal peabkaevelubaasumakaevet66detegemisekohas.

(2) Tddviiliselja pimedalajalpeabkaevet66de
alaolematiihistatud,avalikuskohas
peabkaevikolemapiiratudvtihemalt1,2m k6rguseaiaga.
(3) Kaevet66de
ajalpeabolematagatudjalakiiijateohutujuurdepiitistildkasutatavatele
ja
kohtadele elukohtadele
ning kinnistutele.
(4) Kaevetdddel
ja sellega0,5 meetriulatuses
iildkasutataval
alal peabkaeveala
kiilgnevmaa-alaolematiihistatudliikluskonaldusvahenditega
vastavaltEesti
Vabariigiskehtivalestandardile
EVS 613-2001ja pimedalajal valgustatud
v6i
tiihistatudhelkuritega.
(5) Kaevet66de
vahetustimbrusesasuvatepuudetiivedja v6radpeavadolema
kaitstudv6imalikevigastusteeest.Kaevet66dpuudejuurekaelalel?ihemal
kui 2
meetrittulebkoosk6lastada
vallavalitsusega.
(6) Vallavalitsusel
on 6igusvajaduseln6udakaevajaltajutiseiimbersdidutee
rajamist,
selles6idukorras
hoidmistkaevet66de
ajalning piirastkaevet66de
l6ppemist
timbers6idutee
likvideerimistja selleallajiiiinudmaa-alataastamist.
(7) Etteniigematute
asjaolude
ilmnemisel(l6hkekeha"
arheoloogiline
leid,topogeodeetilisele
jne) peabkaevet66dkoheseiskama
plaanilekandmatatehnorajatis
ja
informeerimavallavalitsust,
vajadr'-sel
Paasteametit
vdi Muinsuskaitseametit.
Kaevetddde
peatamise
kohtateebvallavalitsus
kaeveloale
kirjaliku miirke.
(8) Kaevetddde
g
peatamisel
eeskirja 5 lg 7 aluselpikenebkaeveluba
kaevet66de
jtitkamisekstulebkaevajalvajaduseltaotleda
seiskamise
ajav6na. Kaevet66de
vallavalitsuse
poolt ndutudtaiendavad
jiitkamisealuseks
koosk6lastused.
Kaevet66de
on vallavalitsuse
kirjalik miirgekaeveloal.
(9) Entrekaevikutagasitiiitmist
peabkaevajatagamapaigaldatud
tehnorajatiste
digitaalseteostusm6Sdistamise
topo-gmdeetiliste
m66distustddde
6igustomavaisiku
poolt.
(10) Kaevet66de
tiihtajapikendamiseks
peabkaevajap6drdumavallavalitsuse
poole
hiljemaltkaeveloalmiirgitudkaevet6dde
l6ppt2ihtpiieval.
Kaevet6dde
pikendamise
kohtateebvallavalitsus
kaeveloale
kirjaliku miirke.
(11) Kaevet66del
on keelatudhavitada,kahjustada
v6i ilma vastavaloataiimber
paigutadaliiklusmiirke.Kahjustatud
ja
vdi hiivitatud iimberpaigutatavad
mdrgid
taastatakse
kaevajakulul.
(12) Kaevajapoolttagatakse
ja sellegapiirnevatealadeheakordja
kaevetddala
liikumisteedekoristus.
(13) Kaevetrassi
seintevarisemisohu
v6i kiilgnevateehitistevarisemisohu
korral
rakendabkaevajavarisemistv6i vajumistennetavaid
meetmeid.
$ 6. Avariittiiid
( I ) Avariilistelkaevetd6del
kohaldatakse
eeskirja,arvestades
eeskirjag 6 lg 2 ja 3
satestatud
erisusi.Avariilistekaevet66de
teostajapeabtagama,et kaevet66de
teostamise
piirkonnasei ohustatateisirajatisi.
(2) Avariilisi kaevetdidv6ib kaevajaalustadakaeveloata,
teatades
kirjalikult (sh
elektronposti
ja kaeveala
v6i faksiteel)kaevetdddest
koheseltvallavalitsusele
vahetusse
iimbrussejiiiivatetehnorajatiste
omirnikele.Kui avariilistekaevetddde
pdevlangebriiklikule piihalev6i puhkepiievale,
alustamise
teatatakse
kaevet66dest
jiirgnevalesimeseltddpZieval.
riiklikule piihalev6i puhkepiievale
Teatesm2irgitakse
avariiasukohtja pShjus,kaevet66de
algus-ja l6pptiihtpiiev
ning kaevetddde
eest
vastutavaisiku nimi.
(3) Kaevajaesitabvormikohase
kaeveloataotlusevallavalitsusele
hiljemaltjiirgmisel
tddpiievalpiirastkaevetddde
alustamist.

$ 7. Taastamistiiiid
(l ) Kaevikuidon keelatudtaitatihendamata
tiiitemate{aliga.
(2) Kaevet66del
rikutudmaa-alataastatakse
endiselkujul kogukaevealaulatuses
kaevajakulul hiljemaltkaeveloalmargitudt:ihtpeevaks.
Asfaltkattega
teedel
pinnakatehiljemalt5 t66piievajooksul.
taastatakse
(3) Garantiiaeg
taastamistdddele
on 24 kuudalateskaeveloal6petamisest.
Garantiiajal
ilmsikstulnudveadk6rvaldabkaevajaomalkulul vallavalitsuse
poolt miiiiratud
tiihtajaks.Juhulkui kaevajaei ole kdrvaldanudilmsikstulnudvigu vallavalitsuse
poolt maiiratudtiihtajaks,v6ib vallavalitsus
tellidataastamist6<id
kolmandaltisik-ult
kaevajakulul.
(4) Tiinava,viiljaku,parklav6i nendeosa,millel ei ole kaevet66de
l6ppemiselvdi
ja liiklusohutus,peabolematiihistatud
teekattetaastamisel
tagatudn6utavteeseisund
liikluskonaldusvahenditega
vastavaltEestiVabariigiskehtivalestandardile
EVS 6132001.Kaevajapeabtagamateekattenduetekohase
taastamiseni
htiiretetajaohutu
liikluse,shvajaduselajutiseteekattekorrashoiuomalkulul. Vallavalitsusel
on Sigus
juhul, kui ldplik taastamine
n6udaasfaltkattekohestajutisttaastamist
ei ole
kaevet66de
16petamisel
v6imalik.
tehnoloogiliselt
(5) Kaevajapoolt taastamist66de
mittetegemisel
v6i mitten6uetekohasel
tegemisel
kaevajalettihtajapuudustek6waldamiseks
annabvallavalitsus
v6i tellib taastamist66d
kolmandaltisikult kaevajapoolt tasutudtagatisraha
eest.
$ 8. Tehnorajatistekaitse
(l) Projektija teostusjoonise
aluselpaigaldatud
tehnorajatise
vigastamisest
teatab
kaevajakoheselttehnorajatise
parandatakse
omanikule.Vigastus
kaevajakulul.
(2) Tehnorajatise
v6ib iimberpaigaldada
iiksnessellevaldajaloalja kinnitatud
projektiv6i kirjaliku kooskdlastuse
alusel.
(3) Kaevet66de
piirkonnasolevatetehnorajatiste
teostamise
valdajaesindaja
kutsutakse
kohaleennekaevet66de
algustjuhul, kui sedaon n6utudkaeveloataotluse
koosk6lastamisel.
$ 9. Kaevetiiiija kaeveloal6petamine
(1) Kaevet66on ldpetatud,kui kaevet6dga
rikutudmaa-alaon nduetekohaselt
ja korrastatud.
taastatud
(2) Kaevet66de
l6petamisel
vallavalitsusele
esitatakse
tehnorajatiste
paberilja digitaalselandmekandjal.
teostusdokumentatsioon
Koostatakse
vastuv6tualt.
$ 10.Rakendussiitted
(1) Tunnistada
kehtetuksEmmasteVallavolikogu31.03.2000
miidrusnr l0 ,,Emmaste
vallakaevet6iideeeskirjakinnitamine.
"
(2) Miiiirusj6ustubkolmandalpiievalpiirastRiigi Teatajasavaldamist.
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