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Meie 07.12.2020 nr 18-10/20-1126/1471-1

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.

Vastavalt Maanteeameti ja Teostaja vahel sõlmitud halduslepingu punktile 4.22. on Teostaja
kohustatud soetama ja paigaldama salvestusseadmed, mis vastavad Lepingu Lisa 1 nõuetele
alates 1. juuli 2018. Salvestusseadmete kulu kaetakse tehnoülevaatuse eest võetavast avalikõiguslikust tasust.

3.

Halduslepingu punkt 4.24. kohaselt tuleb salvestised esitada Maanteeametile nõudmisel.

4.

Halduslepingu punkti 4.26. kohaselt on Teostaja kohustatud teostama M, N, O3 ja O4
kategooria sõidukile ülevaatust ainult töötava salvestusseadme vaateväljas ning säilitama
ülevaatuse salvestisi 3 kuud.

5.

Halduslepingu punkti 4.27. kohaselt salvestusseadme rikke korral, kui ülevaatuspunktis
teostatav ülevaatus ei ole jälgitav, kooskõlastatakse edasine ülevaatuse teostamine kuni rikke
kõrvaldamiseni Maanteeameti tehnoosakonna ülevaatuse eksperdiga. Väljaspool
Maanteeameti tööaega asetleidvate salvestusseadme rikete korral on lubatud ülevaatuse
teostamise jätkamine kuni kooskõlastuse saamiseni.

6.

28.09.2020 on Teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Peterburi tee 38/1, Tallinn teostatud
sõidukile reg.märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „tehniliselt korras“.

7.

18.11.2020 algatas Maanteeamet Teostaja osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
teostajale 28.09.2020 teostatud tehnoülevaatuse videosalvestise esitamise nõude (18-10/201126/1395-1).
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8.

25.11.2020 teavitas Teostaja, et tehnilise rikke tõttu võtab videosalvestise edastamine topelt
aega.

9.

01.12.2020 küsis Maanteeamet Teostajalt infot videosalvestise kohta.

10. 01.12.2020 teavitas Teostaja, et tulenevalt kõvaketta rikkest ei ole küsitud videosalvestis
säilinud.
11. 02.12.2020 edastas Maanteeamet Teostajale täiendavad küsimused, milles paluti täpsemalt
selgitada salvestusseadme rikke iseloomu.
12. 03.12.2020 edastas Teostaja Maanteeametile täpsemad selgitused.
HALDUSLEPINGU NR 17-00132/035 LEPPETRAHV
13. 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.
14. Teostaja on jätnud täitmata halduslepingus toodud kohustuse, mille kohaselt peab Teostaja
tagama salvestusseadmete korrasoleku ning salvestiste säilitamise 3 kuud.
15. Eeltoodut arvesse võttes, nõuab Maanteeamet Teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 100€.
Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
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