Transpordiameti peadirektori käskkirja lisa

Transpordiameti ohuprognoos 2021
Jrk nr.

Valdkond

Sihtrühm

Kontrolliese

Ohuolukorra võimalikud
tagajärjed

Õigusakt

Ohutase

1

Mootorsõidukite
tehnonõuded

Tehnoülevaatuspunktid (128)

Tehnoülevaatuste
läbiviimise protsess

2

Tüübikinnitus

3

Sõidukite
turujärelevalve

Valmistaja, ametlik
esindaja, sissetooja
(arv pole võimalik
tuvastada)

Toote või sõiduki ning
selle osa, süsteemi,
varustuse või eraldi
seadmestiku
tüübikinnitusvastavus

1) Kasutusele võetakse
tüübikinnituseta tooted,
sõidukid. 2) Liiklusesse
lubatakse nõuetele
mittevastavad
sõidukid/tooted.

TNVS § 50 lg 4; MKM
03.06.2011 määrus nr 37

4

Tehniliste teenistuste
tegevus

Tehnilised
teenistused (10)

Kontrollida määratud
tehnilise teenistuse ning
tüübikinnitusega
seonduvate toimingute
tegemiseks vajaliku
tehnilise ekspertiisi ja
katsetuse korraldamise
vastavust kehtestatud
nõuetele

Ebaõige tüübikinnituse
väljastamine. Liiklusesse
lubatakse nõuetele
mittevastavad
sõidukid/tooted.

LS § 785 lg 2

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo(0)

5

Sõidumeeriku
paigaldamise,
remondi ja kontrolli
nõuete täitmine

Sõidumeeriku
paigaldajad,
remontijad ja
kontrollijad (49)

Sõidumeeriku paigalduse,
remondi ja kontrolli
nõuded

Sõidukile on paigaldatud
mittevastavad ja/või
manipuleeritavad
sõidumeerikud.

LS § 1391 lg 1; MKM
09.10.2017 määrus nr 52

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (1)

6

Kiiruspiirik, selle
paigaldamine ning
kontrolli nõuded

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

7

Alarmsõidukijuhi
koolitus

Mootorsõiduki
Kiiruspiiriku paigalduse ja
Oht keskkonnale,
MKM 02.11.2010 määrus
valmistajad või
kontrolli nõuded
energiatarbimisele, mootori ja
nr 94
nende volitatud
rehvide kulumisele ning
esindajad.
liiklusohutuse vähenemisele.
Kiiruspiiriku
paigaldajad. (ca
49+n)
Majandustegevust
Alarmsõidukijuhi
Liikluses osaleb mittepädev
LS § 843 lg 1
eatega
koolituse korraldamine
alarmsõidukijuht.
koolitusasutused
(7)

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

O1
Liiklusesse lubatakse nõuetele LS § 73 lg 3 ja § 75 lg 2;
mittevastavad sõidukid.
MKM 18.07.2011 määrus
nr 77

Sõiduki valmistaja, Sõiduki või toote vastavus 1) Turul on tood, mis on ohtlik
LS § 783 lg 2; MKM
tema ametlik
tüübikinnitusega
tervisele või keskkonnale
03.06.2011 määrus nr 37
esindaja või
kinnitatud andmetele
sissetooja

VO2
X

Kontrollimise alus ja maht

Kokku menetlusi
(ca) aastas

EO3
Liiklusjärelevalveinfosüsteem
(erakorralisele ülevaatusele
suunatud bussid ja veoautod).
Kontrollime võimalusel 50 vihjet.
Väjavõte iga kuu esimesel nädalal
eelneva kuu kohta. Kontrollitakse
neid, mille videosalvestuselt on
võimalik puuduseid tuvastada.

X

X

Paikvaatlused
tehnoülevaatus-punktides,
kus ei ole videokaameraid
(4)

Juhuvalik riskianalüüs
(korduv->
korraline) (10)

Kaebused/M
A siseinfo
(60)

Kaebused/MA siseinfo (5)

Sõidukite tagasikutsumiste kontroll RAPEX teated (290 tk, ca 58
menetlust).

124

5

1 sõiduki testimine (5
Müüjate
Kaebused/M
katset); Aastas kahe
kontrollimine (e- A siseinfo (6)
valmistaja toodete
poed, poed).
vastavuse kontroll ameti
Tooted: sõiduki
poolt tootele antud
esilaternates
tüübikinnitusega
kasutatavad LEDkinnitatud andmetele (2) pirnid, L-kategooria
elektrisõidukid, Tkategooria
sõidukid.
Kontrollime
vähemalt 15 poodi.

81

1

8

Mootorsõidukijuhi
koolitus

Tegevusloaga
koolitusasutused
(178)

B-kategooria koolituse
korraldamine

Liikluses osaleb mittepädev
sõidukijuht.

LS § 116 lg 1 p 2

9

Mootorsõidukijuhi
õpetaja koolitus

Rakenduskõrgkool
või ülikool (2)

Mootorsõidukijuhi
õpetaja nõuded

LS § 121 lg 1 p 2

X

10

Mootorsõidukijuhi
eksamineerija
koolitus (HJ4)
Autojuhi ameti- ja
täienduskoolitus

Transpordiamet

Mootorsõidukijuhi
õpetaja nõuded

Koolituse saab isik, kes ei vasta
nõuetele. Liikluses osaleb
mittepädev mootorsõidukijuhi
õpetaja.
Eksameid võtab vastu
mittepädev eksamineerija.

LS § 123 lg 1

X

Tegevusloaga
koolitusasutused
(29)

Koolituse korraldamine

Liikluses osaleb mittepädev
autojuht.

AutoVS § 49 lg 3; MKM
06.06.2018 määrus nr 29

Ohtlikku veost vedava
Tegevusloaga
autojuhi koolitus
koolitusasutused
(6)

Koolituse korraldamine

Liikluses osaleb mittepädev
autojuht.

AutoVS § 49 lg 3; MKM
25.05.2018 määrus nr 26

X

Koolituse korraldamine

Mittepädev veokorraldaja.

AutoVS § 49 lg 3; MKM
25.05.2018 määrus nr 27

X

Nõuete täitmise kontroll

Liikuvuse halvenemine, turu
moonutus

ÜTS § 80 lg 4 p 1 ja ÜTS §
95 lg 2 p 4

11

12

X

Kontrollime 8 autokooli, milles õppis
2020. aastal vähemalt 100 õpilast
ning õpilaste sõidueksami läbimise
% oli 2020. aastal ≤ 30% ja 2
autokooli, milles sõidueksami
läbimise % oli 2020. aastal ≥60%.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

Kontrollime kõiki ametikoole
vähemalt 2 korda aastas
(täienduskoolituse eksam või
tunnid). (60)
Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

Vihjed (ca
40), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed (ca
60), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed (ca
10), reidid,
kontrollkäigu
d
Juhuvalik
Vihjed (ca
200), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed (ca
20), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed, vaatlused
Vihjed (ca
20), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed (ca
40), reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed, vaatlused Vihjed (ca 5),
reidid,
kontrollkäigu
d
Vihjed, vaatlused Vihjed (ca 5),
reidid,
kontrollkäigu
d
menetlusi aastas
reidid,
100 /kontrollimisi
kontroll
aastas 2500
käigud

X

Veokorraldusjuhi
koolitus

14

Kaugliiniloa nõuded

Tegevusloaga
koolitusasutused
(1)
Kaugliiniloa omaja

15

Maakonnaliiniloa
nõuded

Maakonnaliiniloa
omaja

Nõuete täitmise kontroll

Liikuvuse halvenemine, turu
moonutus

ÜTS § 80 lg 4 p 2 ja ÜTS §
95 lg 2 p 4

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

16

Rahvusvahelised
liiniload

Rahvusvahelise
liiniloa omaja

Nõuete täitmise kontroll

Liikuvuse halvenemine, turu
moonutus

ÜTS § 80 lg 4 p 2 ja ÜTS §
95 lg 2 p 4

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

Liikuvuse halvenemine

ÜTS § 80 lg 4 p 3

Avaliku teenindamise
Kaug- ja
lepingud
maakonnaliiniveo
lepingupartnerid

Lepingu täitmise kontroll

18

Avaliku teenindamise Bussijuht kaug- ja
lepingud
maakonnaliiniveol

Nõuete täitmise kontroll

19

Avaliku teenindamise
lepingud

Valla- ja
linnaliiniveo
lepingupartnerid

Lepingu täitmise kontroll

20

Avaliku teenindamise Bussijuht valla- ja
lepingud
linnaliiniveol

Nõuete täitmise kontroll

X

Liikuvuse halvenemine, turu ÜTS § 80 lg 4 p 3 ja ÜTS §
moonutus, statistika moonutus
95 lg 2 p 4

Liikuvuse halvenemine

X

ÜTS § 80 lg 4 p 4

X

Liikuvuse halvenemine, turu ÜTS § 80 lg 4 p 4 ja ÜTS §
moonutus, statistika moonutus
95 lg 2 p 4

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

Kontrolli teostatakse igas
maakonnas aastaringselt

Aktiivselt ei jälgita

Vedajad

Lepingute ja nõuete
täitmise kontroll

Liikuvuse halvenemine, turu
moonutus

ÜTS § 80 lg 4 p 5 ja ÜTS §
95 lg 2 p 4

X

Kontrollitakse vihje põhjal

22

Juhuvedu

Vedajad

Nõuete täitmise kontroll

Turu moonutus

ÜTS § 80 lg 4 p 5 ja ÜTS §
95 lg 2 p 4

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
avaliku teenindamise lepingute
järelevalvega

x

Kontrollitakse partneritelt tuleva
info põhjal

x

Kontrollitakse partneritelt tuleva
info põhjal

Reisijad
Sõiduõiguste kontroll
raudteel ja bussis

24

Reisijad
Sõiduõiguste kontroll
liinilaeval

Kontroll sõitja
sõiduõiguse olemasolu
üle
Kontroll sõitja
sõiduõiguse olemasolu
üle

Dotatsiooni vajaduse
suurenemine, statistika
moonutus

Kontrolli teostatakse igas
maakonnas aastaringselt

Kontrollitakse Tableau ja
kontrollitakse tavaliselt
distpetšerprogrammi abil, vaatlused vaatluste või vihjete alusel

Eriotstarbeline
liinivedu

ÜTS § 85 lõige 1
Dotatsiooni vajaduse
suurenemine, statistika
moonutus

ÜTS § 85 lõige 2

16

60

Kaebused/M
A siseinfo (0)

Kontrollitakse Tableau ja
Kontrolli teostatakse igas
distpetšerprogrammi abil, vaatlused maakonnas aastaringselt

21

23

Kaebused/M
A siseinfo (6)

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

13

17

Kontrollime loenguid ja
sõidutunde.

Kvartalis vähemalt 1 reid
menetlusi aastas 20

reidid,
kontroll
käigud

40

60

10

200

20

35

44

10

5

25

26

Halduslepingu
järelevalve

ÜTK-d

Lepingu täitmise kontroll

Liikuvuse halvenemine,
statistika moonutus

Raudtee reisijatevedu Raudtee-ettevõtjad Rongireisijate õiguste ja Liikuvuse halvenemine, õiguste
kohustuste kontroll
kahjustumine

ÜTS § 80 lg 4 p 3

X

Kontrollitakse Tableau ja
Kontrolli teostatakse igas
distpetšerprogrammi abil, vaatlused maakonnas aastaringselt

RdtS § 143 lg 6

X

Kontrollitakse pisteliselt koos
reisijate osas käiva järelevalvega

Kontrolli teostatakse igas
maakonnas aastaringselt,
edastatakse seiretabel

Vihjed, vaatlused

Vihjed (ca 5)

5

Vaatlused

Vihjeid ei ole
olnud

5

Kaebused/M
A siseinfo (6)

16

27

Avalikult kasutatava
tee ehitamine

Tee-ehitus
ettevõtjad,
omanikud.

Ehitamine vastavalt
projektile ja nõuetele

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale

EhS § 130 lg 6 p 1; MTM
03.08.2015 määrus nr 101

X

Mootorsõidukite liiklemiseks
kasutatavate KOV avalike teede
(tänav, maantee, sild) ehitamine.
Juhuvalik - vähemalt 10
kontrolliobjekti.

28

Kohaliku
omavalitsuse (KOV)
teede
seisundinõuded

Kohalikud
omavalitsused

Tee seisundinõuete
täitmise kontroll

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale

EhS § 130 lg 6 p 1; MKM
14.07.2015 määrus nr 92

X

5-aasta plaan (2018-2022).
Kontrollime vähemalt 40 KOV-i.
Tallinna kontroll igal aastal.

Ennetustegevus - KOVidele
ettekanne
teeseisundinõuete teemal.
Teeme KOVides, kus ei ole
viimase 2 aasta jooksul
järelevalvet teinud. Teeme
8 ettekannet.

Kaebused/M
A siseinfo
(32)

80

29

Riigiteede
kaitsevööndi nõuete
täitmine

Riigiteede
naaberkinnistute
omanikud

Kaitsevööndi
kaitsenõuete kontroll

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale ning
riigiteele

EhS § 130 lg 6 p 1

Iga maakonna (15) ühel
riigiteede perioodilisel
ülevaatusel osalemine.

Kaebused/M
A siseinfo
(81)

133

30

Riigiteede kasutamise
ja kaitsenõuete
täitmine

Riigiteede
kasutajad

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale ning
riigiteele

EhS § 130 lg 6 p 1; LS § 72

Kaebused/M
A siseinfo (6)

6

31

Tee-ehitus
ettevõtjate
pädevusnõuded
Pädevate isikutele
esitatud nõuded

Tee-ehituse
valdkonna
ettevõtjad
Pädevad isikud

Teede ohustamine, sh
teed kahjustada ja
risustada. Liiklusväline
kasutamine ilma loata.
Tee-ehitus ettevõtjale
esitatud nõuete täitmine

Sõidame läbi vähemalt 30 riigi
tugimaanteed ning kontrollime
kasutamise ja kaitsevööndi nõuete
täitmist (liiklusvälised
teabevahendid, mahasõidud,
ehitustegevus).
vt nr 27

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale

EhS § 130 lg 6 p 1

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

0

Pädevale isikule esitatud
nõuete täitmine

Oht inimeste elule, tervisele,
varale või keskkonnale

EhS § 130 lg 6 p 1

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

0

33

Teekasutustasu
kogumine (HJ4)

Lepingupartnerid
(13)

Lepingu täitmise kontroll

Eelarveliste vahendite
vähenemine

LS §1904 lg 4

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

0

34

Teekasutustasu
tasumine

≥ 3,5t veoautod ja Teekasutustasu tasumise
Eelarveliste vahendite
selle haagise
kohustuse täitmise
vähenemine, tee kahjustamine
omanikud
kontroll

LS §19011 lg 1

X

Kontrollitakse kaebuste/vihjete
põhjal.

Kaebused/M
A siseinfo (0)

0

32

X

X

