Kuukiri - märts
Ülevaate järelvalve märtsikuu tegevustest:
1. Ülevaatuspunktide kontrollimise käigus pöörati tähelepanu traktorite ülevaatuse
vormistamisnõuete täitmisele.
Tuvastati ülevaatuse vormistamisnõuete rikkumisi seoses traktorite ülevaatuse läbiviimisel
kontrollkaardi lisalehe puuduliku täitmisega, mille tõttu oli hilisem ARIS2-s ülevaatuse
sissekande tegemine raskendatud. Asjaosaliste ülevaatuspunktide juhatusi on avastatud
puudustest teavitatud.
Juhime tähelepanu, et traktori ülevaatuste teostamisel väljaspool ülevaatuspunkti, peate
olema kindlad, et olete kogunud piisavalt lisainformatsiooni tulemuse hilisemaks
vormistamiseks.
2. Maanteeamet korraldas koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga kolm päeva kestnud
ühisaktsiooni, mille käigus kontrolliti sõidukite tehnilist seisukorda Pärnus, Narvas, Jõhvis
ja Ahtmel.
Kontrolli käigus avastati puudusi, mille tõttu suunati sõidukeid erakorralisele ülevaatusele
ning tehti otsuseid „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu“. Sõiduautodel oli probleeme lekkivate
juhtimisseadmete, kontrollimata tulekustutusvahendite ning kulunud rehvidega. Bussidel
puudusid sõitjateruumis ettenähtud klaasipurustushaamrid ja kleebised või polnud need
nõuetekohased, samuti leidus mootori õlilekete ja mõranenud piduriketastega busse.
Veoautode rikked olid seotud valgustusseadmete vale paigalduse ja kulunud rehvidega.
Lisaks tuvastati Narvas mitmel taksol puuduseid seoses tulekustutusvahenditega,
juhtimissüsteemi riketega ning gaaslahenduslampide omavolilise paigaldamisega.

Jätkuvalt probleemiks olevad teemad:
1. Dokumentatsioon:
 Esines probleeme kontroll- ja mõõtemetoodikate ülevaatajatele kättesaadavusega. Palun
veenduge, et metoodikad sisaldavad korrektset informatsiooni, et nad on ettevõtte
juhtkonna poolt kinnitatud ning tagada neile ligipääs ka ülevaatajatele.
 Lisaks tuvastati vananenud infoga andmeteatmike kasutamist. Jälgige, et teatmikud, mida
kasutate, oleksid ajakohased ning vajadusel uuendage neid.
2. Seadmed vahendid ning nende kasutamine:
 Ülevaatuspunktis puudusid piduristendi abirullikud. Abirullikute olemasolu on vajalik
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halduslepinguga võetud kohutuse täitmiseks.
3. Sõiduki registriandmed:
 Ülevaatusel ei tuvastatud sõiduki registriandmete ebatäpsusi seoses omavolilise
ümberehitusega. Konkreetsel juhul oli sõidukil teostatud mootorivahetus, mis tuleb
vormistada ümberehitusena.
4. Ülevaatuse vormistamine:
 Esines probleeme rikete tüübi vale määratlusega. Veenduge, et määratud rikke liik
kirjeldab võimalikult täpselt rikke iseloomu ning vajaduse korral kasutage lisainfo lahtrit.
5. Ülevaatuspunkti lahtiolekuajad ja töölepingud:
 Maanteeametit tuleb teavitada kui muutuvad ülevaatuspunkti lahtioleku ajad või
ettevõtte lõpetab töölepingu ülevaatajaga. Ülevaatajaga sõlmitud töölepingu lõpetamise
korral peab ettevõte ülevaataja pitsati Maanteeametile tagastama.
6. Ülevaatuse mahu täitmine:
 Esines juhtumeid, kus ülevaatusi teostati osalise töömahuga. Näiteks jäid sageli
kontrollimata haakeseadmete kinnitused, tulede markeeringud, VIN-kood, uste
lukustusastmed, turvavööd, armatuurlaua märgulambid, akukinnitus või lisavarustuse
olemasolu. Ülevaatuse teostamisel jälgige, et töö saaks teostatud nõutud mahu ulatuses.

