Fameh OÜ
orutehno@gmail.com

Meie 18.08.2020 nr 18-10/20-0652/987-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 1-13/19/0940-1
leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte Fameh OÜ, reg.kood 10180658, aadress Kirbu, Kanavere küla,
Kose vald, Harju maakond, 75105 (edaspidi teostaja) vahel on 23.04.2019.a sõlmitud
haldusleping nr 1-13/19/0940-1 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks
(edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD
2.

Halduslepingu punkt 4.1 kohaselt on teostaja kohustatud täitma haldusülesannet ja teostama
ülevaatust vastavalt Lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.

3.

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77
„Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“
(edaspidi määrus 77) § 8 lõikele 1 kontrollitakse sõiduki korralisel ülevaatusel kohustuslikult
sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust.

4.

Vastavalt määruse 77 § 8 lõikele 2 peavad sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle
metoodika vastama määrus 77 lisas 4 toodud nõuetele.

5.

16.06.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Oru garaažtöökoda, Oru k, Kose v,
Harjumaa teostatud sõidukile reg. märgiga XXXCCC korraline ülevaatus, otsusega „esitada
korduvale ülevaatusele“.

6.

27.07.2020 algatas Maanteeamet ettevõtte osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
ettevõttele 16.06.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise esitamise nõude (18-10/200652/938-1).

7.

06.08.2020 edastas Maanteeamet ettevõttele menetlustoimingu protokolli (18-10/200652/963-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.

8.

12.08.2020 edastas ettevõtte Maanteeametile selgitused (18-10/20-0652/963-2).

9.

16.06.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgmised rikkumised:

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased küsimused)

9.1.
9.2.
9.3.

Teostatud tehnoülevaatusel jäeti tehnoülevaataja poolt korrektselt kontrollimata
sõiduki juhtimisseadmete ja veermiku, vedrustuse gruppi kuuluvad olulised osad ja
sõlmed, mis määrus nr 77 lisa 4 järgi võivad liigituda ohtlikuks puuduseks;
määrus nr 77 lisa 4 punktid 3.4. ja 3.5. – ei kontrollitud tuuleklaasipuhastite ja -pesurite
toimimist;
määrus nr 77 lisa 4 punktid 4.1.2. ja 4.5.2. – lähi- ja eesmiste udutulelaternate
reguleeritusse kontrolli ei teostatud määruses toodud kontrollimise meetodi kohaselt;

HALDUSLEPINGU NR 1-13/19/0940-1 LEPPETRAHV
10. Halduslepingu punkti 6.5. kohaselt, kui teostaja on rikkunud halduslepingut või õigusaktides
toodud kohustusi, on Maanteeametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda
teostajalt ka halduslepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.
11. Võttes arvesse eeltoodut, nõuab Maanteeamet teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 600€.
Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Robert Rimm
Järelevalvespetsialist
robert.rimm@mnt.ee
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