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Meie 09.09.2020 nr 18-12/20-0785/1065-1

ETTEKIRJUTUS

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse § 28 lg 1, Autoveoseaduse (edaspidi AutoVS) § 49 lg 3, § 52 lg 1 alusel teeb
Maanteeamet ettevõttele Autokoolitus OÜ (edaspidi koolitaja), registrikood 10012990,
täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
1. Alustada hiljemalt 10.09.2020 lektori isikukoodi kajastamist õppetöö päevikutes.
2. Alustada hiljemalt 10.09.2020 õpilaste ja lektorite allkirjade kogumist õppetöö
päevikutesse iga koolitusel toimunud päeva ja õppeaine kohta.
3. Alustada hiljemalt 10.09.2020 õppetöö päevikute elektroonse säilitamisega.
SUNNIRAHA HOIATUS:
AutoVS § 52 lg 3 kohaselt ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib käesoleva seaduse §-s 49
nimetatud riikliku järelevalve teostaja oma pädevuse piires rakendada sunniraha asendustäitmise
ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär
füüsilisele isikule 6400 eurot ja juriidilisele isikule 32 000 eurot.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet sunniraha AutoVS § 52 lõike 3 alusel
300 eurot, milline jaguneb järgnevalt:
1. Õppetöö päevikutes lektori isikukoodi mitte kajastamine – sunniraha 50 eurot.
2. Õppetöö päevikutesse õpilaste ja lektorite allkirja mitte kogumine – sunniraha 100 eurot.
3. Õppetöö päevikute elektroonne mitte säilitamine – sunniraha 150 eurot.
Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei täida
ettekirjutust tähtajaks, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul
lisanduvad sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Ettekirjutuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada vaie Maanteeametisse haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras. Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist, kui
kohus ei otsusta teisiti.
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Asjaolud ja õiguslikud põhjendused
1.

06.08.2020 edastas Maanteeamet koolitajale järelevalvemenetluse algatamise teatise, et
alustame kontrolli autojuhi ameti- ja täienduskoolituse koolituse korraldamise nõuete täitmise
üle 04.09.2020 kell 10.30 aadressil Kreutzwaldi 56 (korpus 6, II korrus), Tartu.

2.

04.09.2020 kell 11.00 – 14.00 teostas Maanteeamet koolitaja juures kontrolli, mille käigus
koostas järelevalve protokolli, millega juhatuse liikmel oli võimalus tutvuda ning anda
selgitusi ja vastuväiteid. Järelevalve protokoll on registreeritud Maanteeameti
dokumendiregistris numbriga 18-12/20-0785/1061-1.

3.

Maanteeamet tuvastas kontrolli käigus Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.06.2018
määruses nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded
autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi
teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm1“ (edaspidi määrus nr 29) järgmised
rikkumised:
3.1

Õppetöö päevikud ei sisaldanud lektorite isikukoode. Määrus nr 29 § 4 lg 12 p 6
kohaselt peab koolitaja koolituse jooksul pidama ajakohast õppetöö päevikut, mis
sisaldab õpilase ja lektori ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.

3.2

Õppetöö päevikud ei sisaldanud õpilase ja lektori allkirja iga koolitusel toimunud
päeva ja õppeaine kohta. Määrus nr 29 § 4 lg 12 p 7 kohaselt peab koolitaja koolituse
jooksul pidama ajakohast õppetöö päevikut, mis sisaldab õpilase ja lektori allkirja iga
koolitusel toimunud päeva ja õppeaine kohta, välja arvatud elektrooniliselt läbiviidud
õppetundide kohta, ja õpilase allkirja õppeaine kohta, mille osas koolitaja arvestab
eelnevalt läbitud koolitust.

3.3

Õppetöö päevikuid ei peeta elektroonselt. Määruse nr 29 § 4 lg 16 kohaselt peab
õppetöö päevikut ja praktikapäevikut koolitaja säilitama viis aastat. Kui õppetöö
päevikut ja praktikapäevikut ei peeta elektroonselt, siis peab koolitaja need pärast
eksami toimumist vormistama viisil, et neid oleks võimalik elektroonselt säilitada.
Õppetöö päeviku peab digitaalselt allkirjastama koolituse korraldamise eest vastutav
isik kolm tööpäeva pärast õppekursuse eksami toimumist.
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