TÖÖALASE TEGEVUSE KIRJELDUS/ Kutse taotlemiseks omanikujärelevalve tegevusaladel
Taastõendaja kirjeldab tabelis viimase 5 aasta töökogemuse taotletaval tegevusalal
Esmataotleja kirjeldab tabelis viimase 10 aasta töökogemuse taotletaval tegevusalal

Taotleja nimi
Isikukood
Kuupäev

Mati Karu
123123123123
27.04.2022

Minu kogemus OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMISEL on alljärgnev:
Kasutamise otstarve
Omanikujärelevalvet
Ehitusobjekti
(nt büroohoone) ja
teostanud ettevõtja
aadress

1

(nimi, registrikood,
kontaktisik, tel nr)
Ettevõtja, kes teostas OJV
ning milles taotleja töötas
OJV tegemise ajal

OÜ Omanikujärelevalve
Reg.kood 12341234
Mati Tamm
Tel 123 45678

Teostatud tööde liik

(tänava ja maja nr
täpsusega)

Hõbelehe 24,
Pärnu

EHR kood

Andmed
kasutusotstarbe ja EHR
koodi kohta leiab:
www.ehr.ee

Äri- ja büroohoone
120377286

Ehitustegevuse
liik (uusehitis,
rekonstrueerimine
remont jm)

uusehitis

Ehitusluba
oli nõutav
(jah/ei)

jah

Taotleja isiklik panus omanikujärelevalve tegemisel (ehitustööde
kirjeldus, mille üle järelevalvet tehti). Lahtrit ei ole vaja täita, kui taotleja (1)
sellel tegevusalal kutset ei taotle või (2) sellel tegevusalal järelevalvet ei teinud

Üldehitusliku ehitamise OJV
Kirjeldada ehituskonstruktsioone
(sh konstruktsioonimaterjale),
mida ehitati ja mille üle OJV tehti

Sisekliima tagamise tööde OJV
Kirjeldada tehnosüsteemi põhiselt
(küte, vent, jahutus), milliste
süsteemide ja milliste osade
ehitamise üle OJV tehti

Tegemist on näidetega. Kirjeldada tegelikult teostatud tööd
Näiteks: plaatvundamendi rajamine, elementseinte montaaž, fermsarikate
montaaž, puidust katusekonstruktsioon, katuse katmine SBS kattega, fassaadilaudise paigaldus, siseseinte soojustamine, avatäidete paigaldus, viimistlustööd
Näiteks: hoonesisene soojustagastusega ventilatsioonisüsteem koos jahutusega,
radiaatorküte, kalorifeerküte, soojussõlm

Tellija
(ärinimi, kontaktisik,
tel nr, e-post)

OÜ Majaehitus
Reg.kood 12312345
Jaan Kase
Tel 123 12345
Taotleja isiklik ajaline
panus omanikujärelevalve
tegemisel (algus ja lõpp,

Taotleja roll
objektil (nt
OJV teostaja)

OJV teostaja

Töövõtuvorm

kuu ja aasta)

PTV – peatöövõtt
PTVO – peatöövõtt
omajõududega
ATV - alltöövõtt

01.2018 – 10.2018

PTVO

03.2018 – 09.2018

PTVO

Vee- ja kanalisats.tööde OJV
Kirjeldada, milliste VK süsteemide
või süsteemi osade ehitamise üle
OJV tehti

Näiteks: veetrasside rajamine liitumispunktist hooneni, kinnistusisene
sadeveesüsteem, hoonesisene veevarustus, hoonesisene olmekanalisatsioon,
santehnika

03.2018 – 09.2018

PTVO

**Selgitused töövõtuvormide kohta:
PTV – peatöövõtt. Tabelis näidatud omanikujärelevalve ettevõte korraldas omanikujärelevalvet peatöövõtjana (otseleping tellijaga), seejuures
omanikujärelevalvet teostasid vahetult alltöövõtja(d).
PTVO – peatöövõtt omajõududega. Tabelis näidatud omanikujärelevalve ettevõte korraldas omanikujärelevalvet peatöövõtjana (otseleping tellijaga)
ja teostas ka ise vahetult omanikujärelevalve tegevused (alltöövõtjaid omanikujärelevalve tegevusteks ei kasutatud).
ATV – alltöövõtt. Tabelis näidatud omanikujärelevalve ettevõte korraldas ja teostas omanikujärelevalve tegevusi alltöövõtjana (ei olnud otselepingut
tellijaga, vaid teise omanikujärelevalve ettevõttega/ omanikujärelevalve peatöövõtjaga).

