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 Kultuuriministri määruse 

„Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade 

täpsem jagunemine ning 

pädevustunnistuse taotluse esitamise 

kord, taotluse ja pädevustunnistuse 

vormid“ lisa 2 

 

Pädevustunnistuse taotluse vorm 

 

PÄDEVUSTUNNISTUSE TAOTLUS 

 

TAOTLEJA 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Postiaadress   

E-post  

Telefon  

 

HARIDUS1 

Andmed hariduse kohta 

(õppeasutus, eriala, lõpetamise 

aasta) 

 

Andmed täienduskoolituse 

läbimise kohta (õppeasutus, 

õppekava nimetus, lõpetamise 

aasta) 

 

 

VEEALUSELE MÄLESTISELE SUKELDUMISE TEENUSE PAKKUMISE 

TEGEVUSALAL 

Muinsuskaitseameti antud 

sukeldumisloa number ja 

väljaandmise aeg 

 

Rahvusvaheliselt tunnustatud 

sukeldumisinstruktori litsentsi 

väljastaja ja väljaandmise aeg 

 

 

MÄLSTISE LIIK JA SOOVITUD TEGEVUSALA 

☐ ajaloomälestis 

☐ ajaloomälestis (hoone) 

☐ ajalooline looduslik pühapaik 

☐ arheoloogiamälestis/arheoloogiline leiukoht 

☐ ehitismälestis 

☐ kunstimälestis 

☐ tehnikamälestis 

☐ maailmapärandi nimekirja objekt 

☐ muinsuskaitseala 

                                                           
1 Välja arvatud veealusele mälestisele sukeldumise teenuse pakkumise tegevusala kohta. 
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☐ veealune mälestis 

 

☐ uuringukava koostamine ja uuringu tegemine 

 ☐ arheoloogiline uuring 

 ☐ allveearheoloogiline uuring 

 ☐ ehitusuuring 

 ☐ tarindite uuring 

 ☐ materjaliuuring 

 ☐ maastikuarhitektuurne uuring 

 ☐ viimistlusuuring 

  

☐ konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine 

 ☐ arhitektuurse projekti koostamine 

☐ konstruktiivse projekti koostamine 

☐ sisearhitektuurse projekti koostamine 

☐ maastikuarhitektuurse projekti koostamine 

☐ tee ja silla projekti koostamine  

 

☐ konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 

 ☐ ehitise või selle osa 

 ☐ maastikuarhitektuurse 

☐ tee ja silla  

 

☐ planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine  

  

☐ konserveerimine ja restaureerimine2 

_________________ 

 

☐ muinsuskaitseline järelevalve 

 ☐ ehitise 

 ☐ tee ja silla 

 ☐ maastikuarhitektuurse 

 

☐ sukeldumise teenus 

 

TÖÖALASE KOGEMUSE KIRJELDUS3 

(vajadusel lisada ridu) 

Mälestise või 

maailmapärandi 

Töötamise 

aeg (kuu, 

Tehtud töö 

lühikirjeldus 

Ettevõtte ja 

pädeva isiku 

Roll töötamisel 

                                                           
2 Märkida soovitud tegevusala vastavalt kultuuriministri määruse „Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade 

täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid“ lisale 

1. 
3 Esitatakse viimase nelja aasta jooksul tehtud olulisemate tööde loetelu, välja arvatud veealusele mälestisele 

sukeldumise teenuse pakkumise tegevusala kohta. Iga töö kohta, välja arvatud ehitusprojekti või tegevuskava ja 

planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, esitatakse fotod olukorra kohta enne tööde algust ja pärast 

tööde lõppu. Tööalase kogemuse kirjelduse koos fotodega võib esitada taotluse lisana. 
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objekti nimetus ja 

registrinumber 

aasta) andmed, kelle 

juures või 

juhtimisel töid 

tehti 

     

     

     

     

     

 

 

Taotlusele lisatakse:4 

1) haridust tõendava dokumendi koopia; 

2) täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia; 

3) riigilõivu tasumist tõendava maksedokumendi koopia. 

 

 

Taotluse esitamise kuupäev 

 

Taotleja allkiri 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Veealusele mälestisele sukeldumise teenuse pakkumise tegevusala puhul esitatakse ainult riigilõivu tasumist 

tõendava maksedokumendi koopia. 


