L Tehnoülevaatus OÜ
info@tehnoulevaatus24.ee

Meie 05.03.2020 nr 18-10/20-0212/295-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/035 leppetrahvi
ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte L Tehnoülevaatus OÜ, reg.kood 11960507, aadress Kvartsliiva
tn 6, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11216 (edaspidi teostaja) vahel on
28.06.2017.a sõlmitud haldusleping nr 17-00132/035 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.

Halduslepingu punkt 4.3 kohaselt tagab teostaja haldusülesande täitmiseks kasutatava
territooriumi ja ruumide, nende sisseseade, seadmete, vahendite ja mõõteriistade olemasolu
ning nende töökorrasoleku vastavalt õigusaktidega ja lepingu dokumentidega kehtestatud
tingimustele.

5.

Halduslepingu punkt 4.22 kohaselt on teostaja kohustatud soetama ja paigaldama
salvestusseadmed, mis vastavad halduslepingu lisa 1 nõuetele alates 1. juuli 2018.

6.

Halduslepingu punkt 4.26 kohaselt kohustub teostaja teostama M, N, O3 ja O4 kategooria
sõidukile ülevaatust ainult halduslepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunktis töötava
salvestusseadme vaateväljas (v.a. punktis 4.27. kirjeldatud juhtudel) ning säilitama ülevaatuse
salvestist 3 kuud.
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7.

03.02.2020.a edastas Maanteeamet teostajale videosalvestise esitamise nõude (18-10/200119/106-1).

8.

21.02.2020.a edastas Maanteeamet ettevõttele teate menetluse algatamise kohta (18-10/200212/210-1), milles paluti selgitust videosalvestise läbivaatamisel tuvastatud puudustele.

9.

02.03.2020.a edastas ettevõtte omapoolse vastuse (18-10/20-0212/210-2). Ettevõtte selgitab
enda vastuses, et erakorraliste ülevaatuste teostamistel ollakse eriti tähelepanelikud, eriti just
puuduste kontrollimisel, mis olid kajastatud teel kontrolli kontrollkaardil. Samas tunnistab, et
suurte kommertssõidukite puhul teostatakse osad toimingud enne ülevaatuseruumi sisenemist,
mille tõttu ei pruugi toimingud näha olla videosalvestiselt.

10. Maanteeamet on üheks põhieesmärgiks seadnud, et liiklusesse ei lubataks ühtegi sõidukit,
mille tehnilise seisukorra tõttu võib keegi viga saada või hukkuda. Kommertssõidukite puhul
on tegemist oluliselt suuremate ohuallikatega. Sellest tulenevalt on oluline, et sõidukite
ülevaatused oleks teostatud vastavalt lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.
Videosalvestise läbivaatamise on tuvastatud, et kuupäeval 26.11.2019 sõidukile reg. märgiga
XXXCCC teostatud ülevaatusel ei teostatud ettevõtte poolt järgnevaid toiminguid:
 Ei avatud tagumist ust ega küljeluuke;
HALDUSLEPINGU NR 17-00132/035 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 200€.
Maanteeamet teavitab, et käesolev teade lõpetab antud menetluse menetlustoimingud.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Robert Rimm
Järelevalvespetsialist
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