Muu varustus
Ülevaatajate küsimustest lähtuvalt on vaja selgitada sõidumeeriku kontrolli kehtivusega seotud
iseärasusi:


Sõidumeerik on kontrollitud väljaspool Eestit
Lähtuvalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) määruse nr. 17 „Nõuded
sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord“
§ 25 „Teiste riikide paigaldusplaatide tunnustamine“ ei või sõidumeerikuga varustatud
sõiduki registreerimisest keelduda ega keelata sellise sõiduki kasutamist põhjusel, et
sõidukile on paigaldatud teiste AETR lepinguosaliste riikide tüübikinnituse tunnusmärk ja
kehtiv paigaldusplaat. Seetõttu peab ka ülevaatusel aktsepteerima välisriigis teostatud
sõidumeeriku kontrolle.
Olulise täpsustusena lisan, et MKM määruse nr. 17 §20 lõike 1 punkti 3 kohaselt peab
digitaalse sõidumeeriku kontrolli teostama ka siis kui muutub sõiduki registreerimisnumber.
See on oluline näiteks seepärast, et kui sõiduk, millel on välisriigis teostatud sõidumeeriku
kontroll, registreeritakse Eestis esmakordselt, siis muutub ka tema registreerimisnumber.
Registreerimisnumber pole enamasti kuvatud sõidumeeriku paigaldusplaadil, kuid on
salvestatud sõidumeeriku mällu ja numbri muutumisel peab seda muutma ka sõidumeeriku
kontrolli käigus. Ülevaatusel on oluline veenduda selle numbri kokkulangevuses sõiduki
registreerimistunnistusel märgituga. Seda saab muuhulgas teha sõidumeeriku tehniliste
andmete väljatrükki kontrollides. Kui sõidumeeriku väljatrükil toodud sõiduki hiliseim
registreerimisnumber ei lange kokku sõiduki registreerimistunnistusel olevaga, siis peab
sõidumeeriku kontrolli kehtetuks tunnistama ja nõudma uut kontrolli. Vastasel juhul tekib
sõidukikasutajal probleeme, kui Politsei andmete ebakõla avastab.



Välisriigis kontrollitud sõidumeerikuga sõiduki ülevaatuse vormistamine
ARIS2-s sõidumeeriku andmetesse märgitakse sõidumeeriku kontrollimise kuupäev.
Plommi numbri lahter jäetakse tühjaks. Välisriigis omistatud plommi number sisestatakse
ARIS2-s märkuste lahtrisse.



Paigaldusplaadile kantavad andmed
MKM määruse nr. 17 kohaselt sõltuvad sõidumeeriku paigaldusplaadil olevad andmed
sõidumeeriku tüübist, seega on kohustuslikeks andmeteks:
- Mehaanilise sõidumeeriku paigaldusplaadil:
1. paigaldaja nimi, aadress või kaubanimi;
2. sõiduki tunnustegur kujul w = … p/km või w = … imp/km, kus „p” tähistab pöörete
ja „imp” impulsside arvu;
3. rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = … mm;
4. kuupäev, millal määrati sõiduki tunnustegur ja mõõdeti rehvide tegelik ümbermõõt.
- Digitaalse sõidumeeriku paigaldusplaadil:
1. paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubanimi;
2. sõiduki tunnustegur kujul w = … imp/km, kus „imp” tähendab impulsside arvu;
3. sõidumeeriku tegur kujul k = … imp/km, kus „imp” tähendab impulsside arvu;
4. rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = … mm;
5. rehvi mõõdud;
6. kuupäev, millal mõõdeti sõiduki tunnustegur „w” ja rehvide tegelik ümbermõõt;
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sõiduki valmistajatehase tähis;
sõiduki osa, millele sõidumeeriku adapter on paigaldatud, kui see on olemas;*
sõiduki osa, millele on paigaldatud liikumisandur, kui see ei ole ühenduses
käigukastiga või kui ei kasutata adapterit;*
10. adapteri ja sellesse sisenevaid impulsse edastava sõidukiosa vahelise kaabli värvi
kirjeldus;*
11. adapteri sisseehitatud liikumisanduri seerianumber.*
7.
8.
9.

*M1- ja N1-kategooria sõidukitel, millele on paigaldatud adapter kooskõlas Nõukogu määruse
(EMÜ) nr 3821/85 lisaga IB, võib kasutada lisa paigaldusplaati, mis paigutatakse põhi
paigaldusplaadi kõrvale või juurde ja millele tagatakse samaväärne kaitse ning millel on kirjas
lõike 2 punktides 1 ja 8–11 toodud andmed ja paigaldamise kuupäev. Kui sõidukile ei ole
paigaldatud nimetatud adapterit, siis lõike 2 punktide 8–11 andmete ridu paigaldusplaadil ei pea
olema.
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