AK Tehno OÜ
aadukroon@gmail.com

Meie 15.06.2020 nr 23-1/20-0689/785-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 1-13/19/2310-1
leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte AK Tehno OÜ, reg.kood 12504993, aadress Haapsalu mnt 7a,
Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, 76101 (edaspidi teostaja) vahel on 27.09.2019.a
sõlmitud haldusleping nr 1-13/19/2310-1 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD
2.

Halduslepingu punkt 1.1.1. Kohaselt loetakse ülevaatuseks sõiduki tehnonõuetele vastavuse
kontrolli protsessi, mis algab sõiduki andmete avamisega ülevaatuseks liiklusregistri
infosüsteemis ja alles seejärel jätkub sõiduki kontrolliga Määrustes ettenähtud töömahus ja
lõppeb
ülevaatuse
otsuse
vormistamisega
liiklusregistri
infosüsteemis
ja
registreerimistunnistusel.

3.

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

4.

Haldusleping 4.23. Teostaja kohustub salvestusseadmed paigaldama selliselt, et salvestistelt
on takistamatult jälgitavad ülevaataja poolt ülevaatusruumis M, N, O3 ja O4 kategooria
sõidukiga tehtavad tegevused selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt.
Muuhulgas peavad salvestusseadmed olema paigaldatud selliselt, et salvestiselt on tuvastatav
ka sõiduki registreerimismärk. Salvestusseadmete asukoht ja arv tuleb kooskõlastada
Maanteeametiga.

5.

Haldusleping 4.26. Teostaja kohustub teostama M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile
ülevaatust ainult lepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunktis töötava salvestusseadme
vaateväljas (v.a punktis 4.27 kirjeldatud juhtudel) ning säilitama ülevaatuse salvestist 3 kuud.

6.

14.05.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Haapsalu mnt 7a, Vasalemma teostatud
sõidukile reg. märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „tehniliselt korras“.

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

7.

27.05.2020 algatas Maanteeamet ettevõtte osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
ettevõttele 14.05.2020 teostatud tehnoülevaatuse videosalvestise esitamise nõude (23-1/200689/691-1).

8.

03.06.2020 edastas Maanteeamet ettevõttele menetlustoimingu protokolli (23-1/20-0689/7421), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.

9.

05.06.2020 edastas ettevõtte Maanteeametile selgitused (23-1/20-0689/742-2).

10. 14.05.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgmised rikkumised:
10.1. Halduslepingu punkt 4.26. – osad toimingud teostati väljaspool salvestusseadmete
vaatevälja.
10.2. Määrus nr 77 lisa 4 punkt 3.4. ja punkt 3.5. – videosalvestiselt ei ole näha
tuuleklaasipuhastite ja -pesurite kontroll.
10.3. Määrus nr 77 lisa 4 punkt 6.2.3. - videosalvestiselt ei ole näha tagumise ukse avamist.
HALDUSLEPINGU NR 1-13/19/2310-1 LEPPETRAHV
11. 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.
12. Võttes arvesse eeltoodut, nõuab Maanteeamet teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 50€.
Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.

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