Eltas Auto OÜ
eltasauto@hot.ee

Meie 25.09.2020 nr 18-10/20-0813/1146-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/017
leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte Eltas Auto osaühing, reg.kood 10034626, aadress Pauastvere,
Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48017 (edaspidi teostaja) vahel on
29.06.2017.a sõlmitud haldusleping nr 17-00132/017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD
2.

Halduslepingu punkt 1.1.1. kohaselt on ülevaatus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli
protsess, 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.

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.

5.

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

6.

26.07.2020 on Politsei- ja Piirivalveameti poolt sõidukile reg.märgiga XXXCCC teostatud
teel kontroll. Teel kontrollil koostatud kontrollkaardile on kantud järgnev puudus:
6.1 5.2.3. Rehvid. Sõiduki tagumised rehvid käivad vastu sõiduauto liikumatuid osasid,
rehvidel kahjustused.

7.

28.07.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald teostatud
sõidukile reg.märgiga XXXCCC erakorraline tehnoülevaatus, otsusega „esitada korduvale
tehnoülevaatusele“. Tehnoülevaatusel koostatud kontrollkaardile on kantud järgnevad
puudused:

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

7.1
7.2

3.3. Tahavaatepeeglid või -seadmed: 3.3.1. Puudub. OV. Salongipeegel.
5.2.3. Rehvid.: 5.2.3.1. Rehvi mõõtmed, paigutus, koormustaluvus, tüübikinnitusmärk
või kiiruskategooria ei vasta nõuetele ning mõjutab liiklusohutust. OV. Tagarehvid.

8.

29.07.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald teostatud
sõidukile reg.märgiga XXXCCC erakorraline tehnoülevaatus, otsusega „tehniliselt korras“.

9.

13.08.2020 on Politsei- ja Piirivalveameti poolt sõidukile reg.märgiga XXXCCC teostatud
teel kontroll. Teel kontrollil koostatud kontrollkaardile on kantud järgnev puudus:
9.1 5.2.3. Rehvid. Sõiduki tagarehvid puutuvad kokku sõiduki liikumatute osadega, mis
halvendab teel liiklemist.

10. 19.08.2020 algatas Maanteeamet teostaja osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
teostajale 28.07.2020 ja 29.07.2020 teostatud ülevaatuste videosalvestiste esitamise nõude
(18-10/20-0813/992-1).
11. 21.08.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald
liiklusregistri infosüsteemis avatud sõiduki reg.märgiga XXXCCC andmed, sõiduki ülevaatus
on katkestatud otsusega „sõiduk lahkus ülevaatuselt enne selle lõppu“
12. 14.09.2020 edastas Maanteeamet teostajale menetlustoimingu protokolli (18-10/200813/1083-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.
13. 18.09.2020 edastas teostaja Maanteeametile omapoolsed selgitused (18-10/20-0813/1083-2).
14. 18.09.2020 edastas Maanteeamet teostajale täiendava selgitusnõude (18-10/20-0813/1111-1).
15. 23.09.2020 edastas teostaja Maanteeametile täiendavad selgitused (18-10/20-0813/1111-2).
16. 28.07.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgmised rikkumised:
16.1 Teostatud tehnoülevaatusel ei täidetud määruses toodud kohustust, mille kohaselt peab
tehnoülevaataja ülevaatusel avastatud rikked või puudused kandma kontrollkaardile.
Kohustuse täitmata jätmise tõttu jäi sõiduki tehnoülevaatusel koostatud kontrollkaardile
märkimata kaks olulist puudust. Sõidukil puudusid nõutud hajutiklaasi puhastid (määrus
nr 77 lisa 4 punkt 4.1.6.) ning eesmised udutulelaternad ei toiminud (määrus nr 77 lisa
4 punkt 4.5.).
17. 29.07.2020 teostatud ülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgneva rikkumise:
17.1 Halduslepingu punkt 4.26. kohaselt kohustab teostaja M, N, O3 ja O4 kategooria
sõidukite ülevaatust teostama ainult töötava salvestusseadme vaateväljas.
HALDUSLEPINGU NR 17-00132/017 LEPPETRAHV
18. 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.
19. Maanteeamet võtab arvesse teostaja selgitusi, mille kohaselt jäi eesmiste udutulelaternate
mittetoimimine puudusena kirja panemata. Gaaslahenduslampide puhastite puudumine jäi
tehnoülevaatajal märkamata. Korduval tehnoülevaatusel teostati rehvide kontroll õues, mille
tõttu ei ole tagumiste rehvide kontroll videosalvestiselt nähtav.
20. Eeltoodud arvesse võttes, nõuab Maanteeamet teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 300€.

2 (3)

Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.

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