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peeter@ylevaatus.ee

Meie 25.11.2020 nr 18-10/20-1043/1426-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/040
leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS
1.

Maanteeameti ja ettevõtte Targa OÜ, reg.kood 10391792, aadress Peterburi tee 92a,
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816 (edaspidi teostaja) vahel on
29.06.2017.a sõlmitud haldusleping nr 17-00132/040 sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD
2.

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.

3.

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

4.

Vastavalt määruse nr 77 § 9 lõikele 1 peab sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused
ülevaataja kandma kontrollkaardile.

5.

Vastavalt Maanteeameti ja Teostaja vahel sõlmitud halduslepingu punktile 4.23. on Teostaja
kohustatud salvestusseadmed paigaldama selliselt, et salvestiselt on takistamatult jälgitavad
ülevaataja poolt tehtavad tegevused.

6.

Vastavalt Maanteeameti ja Teostaja vahel sõlmitud halduslepingu punktile 4.26. on Teostaja
kohustatud M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile ülevaatust ainult töötava salvestusseadme
vaateväljas.

7.

13.10.2020 on Teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Peterburi tee 92a, Tallinn teostatud
sõidukile reg.märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „tehniliselt korras“.

8.

27.10.2020 algatas Maanteeamet Teostaja osas haldusjärelevalvemenetluse ja edastas
teostajale 13.10.2020 teostatud tehnoülevaatuse videosalvestise esitamise nõude (18-10/201043/1306-1).
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9.

03.11.2020 edastas Maanteeamet Teostajale menetlustoimingu protokolli (18-10/201043/1339-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.

10. 09.11.2020 edastas Teostaja Maanteeametile omapoolsed selgitused (18-10/20-1043/1339-2).
11. 13.11.2020 edastas Maanteeamet Teostajale täiendavad küsimused (18-10/20-1043/1374-1).
12. 20.11.2020 edastas Teostaja Maanteeametile täiendava selgituse (18-10/20-1043/1374-2).
13. 13.10.2020 teostatud tehnoülevaatuse videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet
järgnevad rikkumised:
13.1. Videosalvestiselt ei ole nähtav tuuleklaasipuhastite ja -pesurite kontroll.
Teostaja selgituste kohaselt olid sõiduki tuuleklaasil selged jäljed pesuri- ja
klaasipuhastite toimimisest.
13.2. Videosalvestiselt ei ole nähtav ülemiste kaugtulelaternate kontroll.
Teostaja selgituste kohaselt oli sõidukil piisav arv kaugtulelaternad ning
lisakaugtulelaternad olid muudetud töökõlbmatuks. Täiendavas selgituses lisab
Teostaja, et kuna tegemist ei olnud sõiduki põhivarustusse kuuluvate
valgustusseadmetega, siis kahjuks unustati puudus kanda kontrollkaardile.
13.3. Videosalvestiselt on nähtav, et sõidukil ei toiminud parempoolne ülemine
ääretulelatern. Antud puudust ei ole kantud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardile.
Teostaja selgituste kohaselt ääretulelatern lakkas töötamast tehnoülevaatuse
teostamise käigus, kuna juhikohalt valgusteid sisse lülitades ei ole juhikabiini kohal
olevaid valgusteid võimalik näha, siis unustati antud puudus kanda sõiduki
tehnoülevaatuse kontrollkaardile.
13.4. Videosalvestiselt ei ole nähtav eesmiste ja tagumise udutulelaterna toimimise ja
reguleeritusse kontroll.
Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti eesmiste udutulelaternaid samal ajal kui teisi
valgusallikaid, eesmiste udutulelaternate reguleeritusse vastavus jäi kontrollimata.
13.5. Videosalvestiselt ei ole nähtav parempoolse ukse kontroll.
Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti parempoolset ust enne sõidukiga liikuma
asumist.
13.6. Videosalvestiselt ei ole nähtav parempoolse turvavöö ja -pandla kontroll.
Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti parempoolset turvavööd aga kahjuks jäi
kontrollimata turvavööpandla lukustuse kontroll.
HALDUSLEPINGU NR 17-00132/040 LEPPETRAHV
14. 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.
15. Maanteeamet on videosalvestiselt tuvastatud puuduste kohta küsinud Teostajalt selgitusi.
Teostaja selgituste kohaselt on menetluse raames tuvastatud puudused Teostaja
ülevaatuspunktis töötavate tehnoülevaatajatega läbi arutatud.
16. Eeltoodut arvesse võttes, nõuab Maanteeamet Teostajalt halduslepingu rikkumise eest
leppetrahvi 250€.
Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelevalvemenetluse.
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(allkirjastatud digitaalselt)
Robert Rimm
Järelevalvespetsialist
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