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Meie 01.07.16 nr 23-1/16-00052/067

OTSUS
ÜLEVAATAJA ATESTEERIMISTUNNISTUSE KEHTIVUSE PEATAMISEKS
Otsuse koostaja: Maanteeameti peadirektori volitatud ametiisik tehnoosakonna juhataja
Jürgo Vahtra
Otsuse adressaat: Rein Teder (isikukood 34707112727)
RESOLUTSIOON
Otsusega:
1. peatab Maanteeamet Rein Teder´i atesteerimistunnistuse nr 15090 kehtivuse
kuni 31.03.2018.a.
Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest ja elektroonilisest kättetoimetamisest alates kuid
mitte hiljem kui 04.07.2016.a.
Maanteeamet on 01.04.2015.a väljastanud Rein Teder´ile liiklusseaduse (edaspidi LS) §74 lg
5 kohase atesteerimistunnistuse numbriga 15090, kehtivusega kuni 31.03.2018.a.

MENETLUSKÄIK:
1.

2.

Maanteeameti poolt oli alustatud haldusmenetlus LS § 75 lg 2 alusel ja juhindudes
haldusmenetluse seaduse § 35 lõike 1 punktist 3, ülevaataja Rein Teder´i, (isikukood
34707112727) poolt tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbiviimise kvaliteedi üle E-tehno
osaühingule kuuluvas ülevaatuspunktis, aadressiga Turu tn 32, Tartu (edaspidi
ülevaatuspunkt). Järelevalvemenetlus viidi läbi Maanteeameti tehnoosakonnas aadressil
Sepa 23, Tartu, alates 08.02.2016.a.
Järelevalvemenetluse alustamise ja läbiviimise ajendiks oli Maanteeametile 08.12.2015.a
Politsei- ja Piirivalveametilt saabunud teave (Maanteeameti dokumendi registris
registreerimisnumbriga 15-00037/719) ülevaataja Rein Teder´i poolt mootorsõiduki ja

Pärnu mnt 463a / 10916 Tallinn / 611 9300 / maantee@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleerivate õigusaktide rikkumise kohta
(edaspidi Politsei teave).
Politsei teabe kohaselt teostas Rein Teder ajavahemikul 24.09.2015 kuni 26.11.2015.a
ülevaatuspunktis kolmele sõidukile registreerimisnumbritega XXXXXX ja XXXXXX,
korralisi
ülevaatuseid,
tehes
ebaseaduslikke
otsuseid
majandusja
kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisas 1 toodud tehnonõuetele mittevastavate
mootorsõidukite või nende haagiste tehnonõuetele vastavuse kohta. Rein Teder tunnistas
vigased autod tehniliselt korrasolevaks nagu on kirjeldatud käesoleva otsuse punktides 4
kuni 10.
Liiklusregistri infosüsteemi andmetel teostas Rein Teder 20.11.2015.a algusega kell
XX:XX sõidukile XXX, reg. nr XXXXXX, korralist ülevaatust. Ülevaatuse ajal fikseeriti
puudusteks 4.2.1.1. Valgusallikas on defektne. Sõiduk loeti tehniliselt korras olevaks.
Liiklusregistri infosüsteemi andmetel teostati osaühingus Everveld aadressiga Ringtee
75b, Tartu, 14.12.2015.a algusega kell XX:XX sõidukile XXX, reg. nr XXXXXX,
tehnokontroll. Tehnokontrolli ajal tuvastati lisaks 20.11.2015.a leitud puudustele
järgmised rikked:
1) 3.2.1. Klaasi seisund, ohtlik viga,
2) 4.7.1.3. tagumise registreerimismärgitule laternatel mõlemal lambipesal kinnitus
ebakindel, ohtlik viga;
3) 5.3.3.2. Esimese vasakpoolse õõtshoova tagumine puks mõrane , ohtlik viga;
4) 6.2.1.1. Vasakpoolses rattakoopas küljekarbi otsas auk, ohtlik Viga;
5) 7.1.6.1 SRS-süsteemi rikkeindikaatori märgutuli ei sütti, ohtlik viga;
6) 8.4.1.1. Õlileke mootorist, ohtlik viga.
Liiklusregistri infosüsteemi andmetel teostas Rein Teder 26.11.2015.a algusega kell
XX:XX sõidukile XXX reg. nr XXXXXX, korralist ülevaatust. Ülevaatuse ajal ei leitud
ühtegi riket. Sõiduk loeti tehnonõuetele vastavaks.
Liiklusregistri infosüsteemi andmetel teostati osaühingus Everveld aadressiga Ringtee
75b, Tartu, 01.12.2015.a algusega kell XX:XX sõidukile XXX reg. nr XXXXXX,
tehnokontroll. Tehnokontrolli ajal tuvastati järgmised rikked:
1) 1.4.1.1. Parem seisupidur üle 70% nõrgem, ohtlik viga,
2) 1.4.2.1. Seisupiduri pidurdustõhusus on ebapiisav, ohtlik viga;
3) 1.6.2. ABS süsteemi rikke märgutuli jääb põlema , ohtlik viga;
4) 5.3.4.1. Esimese parempoolse õõtshoova mõlemad puksid ülemäära kulunud, ohtlik
viga;
5) 6.1.1.3. Konstruktsiooni jäikust mõjutav ülemäärane korrosioon, mõlemad
küljekarbid auklikud, ohtlik viga;
6) 6.1.2.2. Väljalaske torustikul keskel kahte toru ühendava klambri juurest lekib ,ohtlik
viga;
7) 8.2.1.2.1. Lambda näit kõrge, ohtlik viga.
Kuupäeval 12.02.2016.a edastas Maanteeameti ülevaatuse ekspert Ruslan Serov Rein
Teder´ile järelepärimise (Maanteeameti dokumendiregistris registreerimisnumbriga 1600052/017) seoses tema poolt 20.11.2015.a algusega kell XX:XX sõidukile XXX reg. nr
XXXXXX ja 26.11.2015.a algusega kell XX:XX sõidukile XXX reg. nr XXXXXX,
teostatud korraliste ülevaatuste töömahuga.
Kuupäeval 23.02.2016.a saabus e-kirjaga Rein Teder´ilt järelepärimisele vastuskiri
selgitustega (Maanteeameti dokumendi registris registreerimisnumbriga 16-00052/019).
Selgituste kohaselt sõidukil XXX reg. nr XXXXXX, esiklaasil juhi väljavaadet segavat

mõra ei olnud. Registreerimismärgi valgusti seisukorda eraldi ei kontrollinud. Majandusja kommunikatsiooniministri määruse nr 77 järgi ei olnud see Rein Teder´i tõlgendusel
ohtlik viga. Lõtkutester õõtshoobades ülemäärast lõtku ei näidanud, mõranenud puks ei
ole ohtlik viga. Korrosiooni kahjustused ei olnud nii suured, et oleksid halvendanud kere
jäikust (juhtis üksnes auto esitaja tähelepanu probleemile). SRS rikkeindikaatori
mittesüttimist ei märganud.
Antud selgituste kohaselt sõidukil XXX reg. nr XXXXXX, mahtusid seisupiduri näidud
piduristendile kehtestatud lubatud hälbe piiridesse, seetõttu luges need korras olevateks.
ABS süsteemi märgutuli põles, millele juhtis auto esitaja tähelepanu, kuid kustus
piduristendil ja enam ei süttinud. Lõtkutester õõtshoobades ülemäära suurt lõtku ei
näidanud. Korrosioonikahjustused ei olnud ülemäära suured, juhiti sõiduki esitaja
tähelepanu vajalike remonditööde vajadusele. Väljalasketorudele oli paigaldatud uus
ühendusmuhv, mille vahelt kergelt lekkis gaase.
10. Kuupäeval 03.02.2016.a küsis tehnoosakonna ülevaatuse ekspert Ruslan Serov
Maanteeameti büroos aadressiga Sepa 23, Tartu, Rein Teder´i käest asja kohta
täiendavaid selgitusi. Selgitused protokolliti vastavalt haldusemenetluse seaduse §18 lg 1
punktile 3 (Maanteeameti dokumendiregistris registreerimisnumbriga 16-00052/023).
1) Selgituste võtmisel näidati Rein Teder´ile sõidukist XXX reg. nr XXXXXX,
kuupäeval 13.10.2015.a tehtud fotod. Fotodel IMG_1129, IMG_1130, IMG_1131 ja
IMG_1132 on sõiduki XXX reg. Nr XXXXXX uksealuste küljekarpide seisund, mis
ei vasta majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisa 1 kood 603 lg 1
tehnonõuetele.
2) Selgituste võtmisel näidati Rein Teder´ile sõidukist XXX reg. nr XXXXXX,
kuupäeval 26.02.2015.a tehtud fotod. Fotodel IMG_2105, IMG_2106 ja IMG_2107
olev piduritorustik ei vasta majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42
lisa 1 kood 432 lg 1 tehnonõuetele. Fotodel IMG_2109, IMG_2110, IMG_2111,
IMG_2112 ja IMG_2113 on sõiduki XXX reg. nr XXXXXX uksealuste küljekarpide
seisund, mis ei vasta majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisa1
kood 603 lg 1 tehnonõuetele.
3) Rein Teder lisas, et korrosioonikahjustuste leidmisel juhtis sõiduki esitaja tähelepanu
keevitustööde vajadusele. IMG_1129 kuni IMG_1132 olevatel fotodel fikseeritud
puudused olid ülevaatuse hetkel samasugused. Ülevaatuse hetkel otsustas Rein
Teder, et piltidel IMG_1129 kuni IMG_1132 olevad kahjustused on väheohtlikud,
kuid kuna liiklusregistri infosüsteemi (edaspidi ARIS2) programmis ei ole võimalik
selliseid puuduseid väheohtlikuna üles märkida, siis piirdus Rein Teder suulise
tähelepanujuhtimisega.
4) Selgituste kohaselt sõidukil XXX reg. nr XXXXXX, mootoriruumis olev
piduritorustik (fotod IMG_2105, IMG_2106 ja IMG_2107) ei vastanud ülevaatuse
ajal majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 42 lisa 1 kood 432 lg 1
tehnonõuetele. Rein Teder ei kontrollinud kuupäeval 26.11.2015.a sõiduki XXX reg.
Nr XXXXXX ülevaatusel mootoriruumis olevat piduritorustikku. ABS süsteemi
toimimise indikaatorlambi käitumine ei olnud tavapärane. Süüte sisse keeramisel
ABS-i indikaatortuli jäi põlema pikemalt, st kuni piduristendile sõitmiseni. Antud
puudusest teavitati ka sõiduki esitajat.
5) 03.02.2016.a selgituste kohaselt kuupäeval 26.11.2015.a teostatud ülevaatuse ajal
vajutas Rein Teder pidurite testimise läbiviimisel seisupiduri testimisel sõidupiduriga
rataste pidurdusjõude juurde, et seisupiduri tulemused oleksid normi piirides.
26.11.2015.a sõidukile XXX reg. nr XXXXXX teostatud pidurite testi tulemusi ei
saa arvestada ülevaatuse otsuse tegemisel, kuna Rein Teder rikkus punktis kehtivat
pidurite testimise metoodikat.
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6) 03.02.2016.a antud selgituste kohaselt ei olnud Rein Teder teadlik Maanteeameti
poolt koostatud tegevusjuhenditest, mille tõttu sõidukil XXX reg. nr XXXXXX,
esiklaasis oleva mõra raskusaste ei saanud juhendi kohaselt määratud.
11. Kuupäeval 08.06.2016.a saadeti Maanteeameti poolt Rein Teder´ile kutse 16.06.2016.a
toimuvale komisjoni koosolekule, et anda temale võimalus teostatud ülevaatuste
asjaolude kohta esitada oma arvamus, selgitused ja vastuväited. 13.06.2016.a saabus
Maanteeametile vastus kutsele, kus Rein Teder kinnitas, et on kutse kätte saanud, kuid ei
tule 16.06.2016.a toimuvale komisjoni koosolekule.
12. 16.06.2016.a kuupäeval toimus Maanteeametis sõidukite tehnoülevaatuse kvaliteedi
kontrolli komisjoni (edaspidi komisjon) koosolek, mille käigus vormistati protokoll nr
005, (Maanteeameti dokumendiregistris numbriga 16-00052/059). Vastav komisjon on
moodustatud Maanteeameti peadirektori 26.08.2015.a käskkirjaga nr 0219 ning selle
eesmärgiks on tehnonõuetele vastavuse kontrolli kvaliteedile hinnangu andmine ja
ettepanekute tegemine rakendatavate meetmete osas.
13. Komisjoni koosoleku protokolli kohaselt teeb komisjon Maanteeameti peadirektorile Priit
Sauk´ile ettepaneku peatada Rein Teder´i ülevaataja tunnistuse kehtivus
atesteerimistunnistuse kehtivuse lõpuni s.o kuni 31.03.2018.

TÄIENDAVAD ASJAOLUD:
1.

2.

3.

Kuupäeval 31.03.2015.a teostas Rein Teder ülevaatuspunktis sõidukile XXX reg. nr
XXXXXX, korralist ülevaatust. Ülevaatuse käigus vormistati kontrollkaart nr
K.2404097, otsusega „tehniliselt korras“.
Kuupäeval 29.06.2015.a teostati sõidukile politseiametniku poolt liiklusjärelevalve
käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll. Kontrolli käigus esitati sõiduk
tehniliseks kontrolliks lähimasse ülevaatuspunkti. Ülevaatuspunkt vormistas kontrolli
käigus kontrollkaardi nr XXXXXX. Kontrollkaardile märgiti kaks eriti ohtliku puudust.
Antud puudused olid tingitud kere tugevatest korrosioonikahjustustest, mille tõttu oli
sõiduki telje kinnituskohad osaliselt lahti murdunud ja uksealustes küljekarpides suured
augud. Samuti tuvastati sõidukil XXX reg. nr XXXXXX, seisupiduri ja tagumisel
paremal rattal sõidupiduri mitte toimimine.
07.08.2015.a selgus Rein Teder´i poolt antud selgitustest, et 29.06.2015.a leitud
korrosioonikahjustusi ülevaatusel ei tuvastatud. Samuti kinnitas Rein Teder, et
29.06.2015.a leitud korrosioonikahjustused ei saanud tekkida 3 kuu jooksul. Sellest
tulenevalt
pidid
31.03.2015.a
teostatud
korralise
ülevaatuse
käigus
korrosioonikahjustused sõidukil juba ülevaatuse ajal esinema.

Kohalduvad sätted:
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Vastavalt LS § 73 lõikele 6 korraldab mootorsõiduki ja selle haagise ülevaatust ning
samuti kontrollib selle nõuetekohast läbiviimist ja kvaliteeti Maanteeamet.






Liiklusseaduse § 75 lg 4 p 2 sätestab, et Maanteeameti järelevalveametniku pädevuses on
nõuda tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbiviimiseks õigust omavalt isikult vajalike
dokumentide, andmete ja muude materjalide ning selgituste esitamist.
LS § 73 lg 3 näeb ette, et tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel tuvastatakse
mootorsõiduki ja selle haagise vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele.
LS § 73 lg 12 kohaselt kehtestab mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse
kontrollimise tingimused ja korra majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.



Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määrusega nr 77 „Mootorsõiduki ja
selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus
nr 77) on kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse
kontrollimise tingimused ja kord, sealhulgas varustuse kontrollimise tingimused ja kord,
tehnonõuetele vastavuse kontrollimise liigid, tehnonõuetele vastavuse kontrollimise
tähtajad, tehnonõuetele vastavuse kontrollist vabastatud sõidukite loetelu, tehnonõuetele
vastavuse kontrollimisel esitatavate dokumentide loetelu ja nõuded tehnonõuetele
vastavuse kontrolli kohta.



LS § 74 lg 5 alusel peab mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse
kontrollija olema atesteeritud. Atesteerimist korraldab ja atesteerimistunnistuse väljastab
Maanteeamet.



Liiklusseaduse § 74 lg 8 alusel võib Maanteeamet peatada atesteerimistunnistuse
kehtivuse kuni selle kehtivuse lõpuni ning keelduda uue atesteerimistunnistuse
väljastamisest kolme aasta jooksul alates atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamisest,
kui tunnistuse omaja on rikkunud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse
kontrolli reguleerivaid õigusakte.



Määrus nr 77 § 8 lg 1 sätestab korralisel ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele
kuuluvad osad, seadmed, sõlmed ja varustuse.



Määrus nr 77 § 9 lg 1 kohustab sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused
ülevaatajal kandma kontrollkaardile. Ülevaataja peab avastatud rikke või puuduse
tõsidust hindama vastavalt määruse lisas 4 toodud nõuetele.



Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011.a määrus nr 42 „Mootorsõiduki ja
selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ reguleerib teeliikluses osaleva
mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk), välja arvatud traktor, liikurmasin ja
nende haagised, tehnonõudeid ja nõudeid varustusele. Määruses toodud nõuded on
aluseks sõiduki, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu
järelevalve teostamisel ning sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ja
liiklusjärelevalve teostamisel. Antud määruse lisa 1 sätestab nõuded alates 1. jaanuarist
1997.a liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile, välja arvatud enne 1. jaanuari
1984.a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud sõidukid ning 30-aastased ja
vanemad sõidukid.



Haldusmenetluse seadus (edaspidi HMS) §27 lg 2 kohaselt dokument toimetatakse
isikule elektrooniliselt kätte, kui isik on sellega nõus.



HMS § 61 lg 1 kohaselt haldusakt kehtib adressaadile teatavaks tegemisest või
kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist.

MAANTEEAMETI PÕHJENDUSED:
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1.

Kuupäeval 26.11.2015.a teostas Rein Teder sõidukile XXX reg. nr XXXXXX, korralise
ülevaatuse. Tuginedes käesoleva otsuse punktis 10 lg 5 pidurite testimisel ei järginud
Rein Teder ülevaatuspunktis kehtivat pidurite testimise metoodikat ja mõjutas piduri testi
tulemusi nii et sõiduki pidurite näitajad vastaksid majandus- ja kommunikatsiooniministri
määruse nr 42 lisa 1 kood 409 toodule. Antud teoga rikkus Rein Teder LS § 73 lg 3, mis
näeb ette, et tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel tuvastatakse mootorsõiduki ja selle
haagise vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele.

2.

Korralise ülevaatuse teostamisel 26.11.2015.a jättis Rein Teder kontrollkaardile
kandmata käesoleva otsuse punktis 10 lg 3 kirjeldatud puudused, kuna hindas neid
puuduseid väheohtlikeks ja jättis kontrollkaardile kandmata. Antud teoga rikkus Rein
Teder Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määrusega nr 77
„Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja
kord“ (edaspidi määruse nr 77) §9 lg 1 tulenevat kohustust, jättes avastatud puuduse
tõsidust hindamata vastavalt määruse lisas 4 toodud nõuetele.

3.

Vastavalt käesoleva otsuse punktis 10 lg 4 toodule, jättis Rein Teder sõiduki XXX, reg.
nr XXXXXX, mootoriruumis oleva piduritorustiku kontrollimata, kuigi määruse lisa 4
punkti 3 alampunkti 1.1.11 kohaselt on jäigad piduritorud kohustuslikud kontrollida.
Antud teoga rikkus Rein Teder määruse nr 77 §8 sätestatud töömahtu. Seoses ülevaatuse
töömahu rikkumisega ja ülevaatuse tulemuste valele hindamisele ning mõõtemetoodika
rikkumise vormistas Rein Teder sõidukile „tehniliselt korras“ otsusega kontrollkaardi.
Antud teoga on Rein Teder lubanud liiklusesse tehniliselt mittekorras sõiduki ning
sellega rikkunud ka määruse nr 77 §1 lg 4 eesmärki tagada sõiduki liiklusele ohutu ja
loodushoidlik tehnoseisund.

4.

Kuupäeval 20.11.2015.a algusega kell XX:XX teostas Rein Teder sõidukile XXX reg. nr
XXXXXX korralist ülevaatust. Ülevaatuse ajal jättis Rein Teder kontrollkaardile sõidukil
XXX, reg. nr XXXXXX, oleva puuduse märkimata, kuigi sõiduki esiklaasil oli kahjustus
ja esiklaasis oleva kahjustuse, mis käesoleva otsuse punkti 10 lg 6 toodu kohaselt jäi
rikke raskus Maanteeameti juhendi kohaselt määramata ning vormistas sõidukile
kontrollkaardi“ tehniliselt korras“ otsusega. Vastavalt käesoleva otsuse punktis 10 lg 6
toodule jättis Rein Teder sõiduki XXX reg. nr XXXXXX, esiklaasi seisundi
kontrollimata, kuigi määruse nr 77 lisa 4 punkti 3 alampunkti 3.2. kohaselt on klaasi
seisund kohustuslik kontrollida. Antud teoga rikkus Rein Teder määruse nr 77 §8
sätestatud töömahtu. Seoses ülevaatuse töömahu rikkumisega ja ülevaatuse tulemuste
valele hindamisele ning mõõtemetoodika rikkumise vormistas Rein Teder sõidukile
tehniliselt korras otsusega kontrollkaardi. Antud teoga on Rein Teder lubanud liiklusesse
tehniliselt mittekorras sõiduki ning sellega rikkunud ka määruse nr. 77 §1 lg 4 eesmärki
tagada sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund. Kuivõrd kõnealust
rikkumisi ei põhjustanud prognoosimatud või Rein Teder´i tegevusest olenematud
asjaolud, vaid Rein Teder´i teadlik tegevus, ei saa rikkumist pidada ebaoluliseks ega
vabandatavaks.

5.

Maanteeamet
peab
käesoleval
juhul
proportsionaalseks
Rein
Teder´i
atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamist kuni 31.03.2018. Rikkumise toimepanemise
ajal töötas Rein Teder ülevaatajana E-Tehno OÜ ülevaatuspunktis aadressiga Turu tn 32,
Tartu.
Maanteeamet arvestab siinkohal järgmisi asjaolusid.


6 (8)

E-Tehno OÜ ja Maanteeameti vahel on sõlmitud LS § 191 lg 1 alusel sõidukite
tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise haldusleping. Rein Teder´i poolt
ülevaatuse teostamisel on tegemist seega haldusülesande täitmisega halduskoostöö
seaduse § 3 lg 3 tähenduses.



Haldusülesannete täitmise suhtes eksisteerib avalik huvi, mis toob kaasa ülesannet
täitva isiku kõrgendatud hoolsuskohustuse ning nõuded tema tegevusele. Avalik
võim peab kahtlemata tegutsema seaduslikult. Käesoleva otsuse Maanteeameti
põhjenduste punktides 1, 2, 3, ja 4 kirjeldatud tegudega saab kinnitada, et Rein Teder
andis käesoleval juhul oma ametiseisundit kasutades ja tahtliku tegevusega õiguse
liikluses kasutada sõidukeid, mille tehnoseisundit ta ei kontrollinud kooskõlas
õigusaktidega.



Maanteeamet ei saa aktsepteerida olukordi, kus tahtlikult ülevaatuse teostamist
reguleerivaid õigusakte rikkunud isik saab soovi korral koheselt jätkata ülevaatuse
teostamist.



Ülevaatuse üheks peamiseks eesmärgiks võib pidada seda, et liikluses kasutataks
üksnes tehnonõuetele vastavaid sõidukeid, kaitstes liiklusohutuse ning
keskkonnaohutuse kaudu inimeste elu ja tervist, kuid miks mitte ka vara (omandit).
Kui isik, kes on tahtlikult ülevaatuse teostamist reguleerivaid õigusakte rikkunud
saaks koheselt jätkata ülevaatuste teostamist, ei oleks ülevaatuse eesmärgid täidetud
ja ohtu võiks sattuda inimeste elu ja tervis, samuti võiks tekkida oht keskkonnale.



Maanteeamet peab tagama ning tegema kõik vajaliku selleks, et ülevaatust teostaksid
üksnes pädevad ja ausad ülevaatajad. Seda kinnitab ka majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.03.2013 määrus nr 16 „Maanteeameti põhimäärus“
(edaspidi põhimäärus). Põhimääruse § 1 lg 1 kohaselt on Maanteeamet Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on
juhtimisfunktsioon, kes teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ning
osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Muuhulgas
korraldab Maanteeamet ülevaatuse teostamist (vt põhimääruse § 10 p 36; § 17 lg 16
p 2), samuti on Maanteeameti üheks põhiülesandeks põhimääruse § 9 p 2 kohaselt
liiklusohutuse
suurendamine
ja
liiklusvahendite
keskkonnakahjulikkuse
vähendamine.



Maanteeamet arvestab 16.06.2016.a toimunud Komisjon tehtud ettepanekuga
peatada Rein Teder´i atesteerimistunnistuse kehtivus kuni atesteerimistunnistuse
kehtivuse lõpuni s.o kuni 31.03.2018.



Täiendavates asjaoludes väljatoodu põhjal tuvastati Rein Teder´i poolt 31.03.2015.a
sõidukile XXX reg. nr. XXXXXX, ülevaatuse teostamisel mootorsõiduki ja selle
haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleerivate õigusaktide rikkumisi, mida
Maanteeamet käesoleval juhul arvestab raskendava asjaoluna.



Käesoleva otsuse Maanteeameti põhjenduste punktides 1, 2, 3 ja 4 toodud teod ei ole
Rein Teder´il ülevaatuse teostamisel mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele
vastavuse kontrolli reguleerivate õigusaktide esmakordsed rikkumised.

Eeltoodud põhjendustel ja kaalutlustel, olles hinnanud käesolevas menetluses kogutud
tõendeid ning tuginedes välja selgitatud asjaoludele, muuhulgas ka toimepandud
rikkumise olulisusele samuti osaliselt arvestades komisjoni ettepanekut peatab
Maanteeamet Rein Teder´i atesteerimistunnistuse kehtivuse ja seega õiguse ülevaatust
teostada kuni 31.03.2018.a.
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VAIDLUSTAMISVIIDE:
Käesoleva otsuse peale saab esitada:
1. Haldusmenetluse seaduse § 75 alusel Maanteeametile vaide 30 päeva jooksul arvates
päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama
(Pärnu mnt 463a, Tallinn 10916, info@mnt.ee);
2. Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 alusel halduskohtule:
- tühistamis- ja kohustamiskaebuse 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavaks
tegemisest;
- keelamiskaebuse tähtajatult;
- hüvitamiskaebuse kolme aasta jooksul arvates päevast, kui kaebaja sai teada või pidi
teada saama kahjust;
- kaebuse haldusakti õigusvastasuse kindlakstegemiseks kolme aasta jooksul haldusakti
andmisest arvates.
OTSUSE EDASTAMINE:
Otsus saadetakse elektrooniliselt 01.07.2016.a
XXXX@XXXX.XXX.
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Priit Sauk
peadirektor

Jürgo Vahtra
620 1251
Jyrgo.Vahtra@mnt.ee
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Rein Teder´ile

e-posti aadressile

