Teisaldatava registreerimismärgi PROOV kasutamise
elektrooniline päevik
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1. Sissejuhatus
22.06.2020 jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määrusega nr 19 kinnitatud
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord muutmine, millega muudeti
määruse lisa, mis sätestab teisaldatava registreerimismärgi ja märgi päeviku väljastamise ja
kasutamise korra.
Määruse muutmine kehtestas teisaldatava registreerimismärgi elektroonilise päeviku kasutusele
võtmise.

2. Elektrooniline päevik ja selle kasutamine
Teisaldatava registreerimismärgi päevik on elektrooniline ja on Maanteeameti e-teeninduses
https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf.
Kuna teisaldatava märgi omanik on juriidiline isik, siis e-teenindusse saab siseneda juriidilise isiku
äriregistrisse kantud juhatuse liige. Selleks tuleb sisenemisel valida rolliks soovitud äriühing.
Kui ettevõttes on määratud isik(ud), kes tegelevad sõidukite proovi- ja katsesõitudega ning
kasutatavad PROOV-märke, siis on vaja neile anda volitus ettevõtte PROOV-märkide kasutamiseks.

Selleks peab juht valima pärast sisenemist avalehel jaotuse

andma volituse vähemalt õigustega

ning

.

Teisaldatava registreerimismärgi päevik asub e-teeninduses alajaotuses
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Sisenedes avaneb järgmine vaade

3. Andmete sisestamine päevikusse ja sõidu alustamine

Valides
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Avaneb isiku kõikide kehtivate PROOV märkide nimekiri

Kui valitakse märk, millele on väljastatud paberpäevik, annab süsteem teate

Nüüd tuleb otsustada, kas võetakse kasutusele elektrooniline päevik või jätkatakse paberpäeviku
kasutamist. Paberpäevik on kehtiv oma individuaalse kehtivusaja lõpuni.
Kui märk paigaldatakse sõidukile ja isik suundub proovisõidule, tuleb päevikusse kanda
1) Sõiduki liik, mark, mudel , VIN-kood ja värvus
2) Kasutaja nimi, juhiloa number
3) Sõiduki kasutamise kuupäev ja kellaaeg.
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Päeviku täitmiseks vajutada nuppu

Vajutades nuppu
viimati kasutatud sõiduki hulgast.

, avaneb vaade

saab valida 30

Kui on tegemist sõidukiga, millel varem pole PROOV märki kasutatud, tuleb VIN-kood sisestada ja
vajutada
Süsteem kontrollib ja kui VIN-kood on sobiv PROOV märgi kasutamiseks, annab
teate ja palub sisestada sõiduki andmed.
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Sõiduki andmete osa täitmisel tuleb valik teha rippmenüüst.

Kasutaja andmete sisestamisel tuleb kõigepealt valida, kas isikul on Eesti või välisriigi juhiluba.

Kui on tegemist Eesti juhiluba omava isikuga, sisestada isikukood ja vajutada
Vastuses kuvatakse isiku nimi ja liiklusregistri andmebaasis oleva juhiloa number ja juhtimisõiguse
kategooriad.

Kui sisestati valesti, siis

vajutades, saab uuesti alustada.
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Kui tegemist on välisriigi juhiloa omanikuga, siis tuleb valida „Välisriigi juhiloa omanik“ ning avanenud

vaates

sisestada andmed.

Märgi kasutusse andnud isik peab sisestama e-posti aadressi ja valima suhtluskeele.

Kui andmed õigesti sisestatud ja kontrollitud, vajutada nuppu

.

Praegu kuvatakse järgmine eduteade

4. Sõidu lõpetamine
Vaikimisi on sõidu ajaks 12 tundi. Selle aja möödumisel lõpeb sõit automaatselt. 30 minutit enne aja
täitumist saab sõidu eest vastutav isik teate e-postile, et sõit hakkab lõppema ja pakutakse vajadusel
võimalust sõitu pikendada.

7
Versioon 1.0
17.06.2020

Pikendamiseks tuleb vajutada nupule

.

Kui sõit lõpetatakse enne maksimum aja täitumist, tuleb vajutada nupule

5. Aruandlus

Valikus
kasutamise ajalugu.

on võimalik näha märkide

Pärast sisenemist kuvatakse alltoodud vaade

Aruande perioodi valimiseks on kiirvaliku võimalused, käsitsi saab määrata sellest erinevat perioodi,
samuti saab valida konkreetse numbri kasutamise aruannet.

Soovi korral saab aruande salvestada, selleks tuleb vajutada

.

Aruandel on võimalik liikuda koondvaate ja detailvaate vahel vajutades aruande päises soovitud
vaatele.
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6. Lõppsõna
Kõik pildid on testkeskkonnast ja on informatiivsed.

Koostas
Sulev Vill
sulev.vill@mnt.ee
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