
Lisa 1 
majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.11. 2006.a määruse nr 95 

“Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” juurde 
 

TEEL LIIKLEVA SÕIDUKI TEHNOSEISUNDI KONTROLLKAART  
 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2000 direktiivile (EÜ) nr 2000/30 ühenduses liiklevate 
kommertssõidukite tehnokontrolli kohta (ELT L 203, 10.08.2000, lk 1-8) 

 
1. Kontrolli koht:    
 

 

2. Kuupäev: 3. Kellaaeg: 

4. Sõiduk:             
 

4.1. riigi tunnusmärk                             4.2. registreerimismärk 

5. Haagis:             5.1. riigi tunnusmärk                             5.2. registreerimismärk 

6. Sõidukiklass  

(a) □ veok (3,5 – 12 t) (N2) 

 (b) □ haagis, v.a poolhaagis (O3, O4) 

(c)  □ täis- või kesktelghaagisega autorong (N2, N3 + O3, O4) 

(d)  □ buss või kaugbuss (M2, M3)   

 

(e)   □  veok (üle 12 t) (N3)    

(f)  □  poolhaagis (O3, O4)   

(g)  □  poolhaagisautorong 

(h)   □  muu sõiduk 
7. Vedaja (vedu teostava ettevõtja) ärinimi/nimi ja aadress:  
 
 
 
8. Vedaja riigi tunnus: 
 

9. Sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi ning aadress: 
 

 
10. Sõiduki kontrollitavate osade ja sõlmede nimekiri  
                                                                 Kontrollitud        Ei kontrollitud     Ei vasta nõuetele 

(a) pidurisüsteem ja selle osad    □  □  □  

(b) väljalaske süsteem     □  □             □ 

(c) heitgaasi suitsusus (diisel)    □  □             □         

(d) heitgaaside emissioon (bensiin, maagaas, LPG)  □  □             □ 

(e) roolihoovastik     □  □             □ 

(f) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed  □  □                         □ 

(g) rattad/rehvid      □  □             □ 

(h) vedrustus (nähtavad puudused)   □  □             □ 

(i) šassii (nähtavad puudused)    □  □             □ 

(j) sõidumeerik (paigaldus)    □  □             □ 

(k) kiiruspiirik (paigaldus ja toimimine)   □  □             □ 

(l) nähtavad kütuse või õli lekked    □  □             □ 

11. Kontrolli tulemus:       □    liiklemise keeld            15.      □    suunatud erakorralisele tehnoülevaatusele            
12. Märkused (täiendav järeldus):  
 

 
13. Sõidukit kontrollinud ametiisiku nimi, ametinimetus, 
 –asutus, allkiri 
 

14. Sõidukijuhi allkiri 

 
 
 
 
 
 



Lisa 2  
(lisas 1 toodud kontrollkaardi tagakülg)  

majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.11.2006.a määruse nr 95 
“Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” juurde 

 
Märked sõidukil avastatud ohtliku või eriti ohtliku vea kohta  

 
OV1 EO

V2 
Kontrollitavate osade ja sõlmede nimekiri: OV1 EO

V2 
Kontrollitavate osade ja sõlmede nimekiri: 

  
   

 
 
   

 
 

 
     

1. Sõiduki identifitseerimine: 
1.1. Sõiduki registreerimismärk on mitteloetav või 
halvasti kinnitatud 
1.2. Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood, 
TIN-kood, tehasetähis) andmesildil, kerel või šassiil 
ei vasta registreerimistunnistuses märgitule 

 

  

       
  

 

  

    

6. Mootor ja väljalaskesüsteem: 
6.1. Heitgaasid tungivad kabiini/sõitjateruumi 
6.2. Heitgaaside väljalaskesüsteemi ehitust on 
omavoliliselt muudetud 

6.3. Heitgaasides on mootori püsival töörežiimil nähtavat 
musta suitsu 
6.4. Müra ületab valmistaja või keskkonnaministri poolt 
lubatud piirnormi 
 
6.5. Toitesüsteemi või kütusepaakide ehitust on 
omavoliliselt muudetud 

 
  

  
 

  
    

2. Valgus- ja valgustussignalisatsiooniseadmed: 
2.1. Laterna tule valgus ei ole nõutava värvusega 
2.2. Laternate arv või paigutus ei vasta nõuetele või 
laterna tuli on valesti reguleeritud 
2.3. Laterna hajutiklaasil on mõrade kogumik 
 
2.4. Udu- või päevatuledena kasutatakse selleks mitte 
ettenähtud laternaid 
 
2.5. Pimeda ajal ei põle vasak lähituli või tagumised 
ääretuled ja tagumiste ääretulede asemel ei ole 
võimalik kinnitada sõidukile tagant nähtavale kohale 
ohukolmnurka 

  

   
  

  
  

  
  

  
 

  

3. Juhtimisseadmed: 
3.1. Juhtrataste pööramine on takistatud või 
juhtimisseade kiilub kinni 
 
3.2. Juhtimisseadmete vabakäik või lõtk on lubatust 
suuremad 
3.3. Juhtimisseadmed on kõverdunud või remonditud 
keevitamisega 
 
3.4.Juhtimisseadmed on purunenud 

 
  

    

 
 

   

    

 
 

   

4. Pidurisüsteem: 
4.1. Sõidupiduriga ei ole võimalik sõidukit peatada 

4.2. Pidurisüsteem lekib või pihkub 

4.3. Pidurisüsteemi on omavoliliselt muudetud 
 
4.4. Seisupidur ei toimi või selle hoob ei lukustu 
pidurdusasendis 

  

7. Kere, teljed, vedrustus, varustus: 
7.1. Puudub nõutav turvavöö 
7.2. Puudub nõutav tahavaatepeegel 
7.3. Ühissõidukil puudub ohukolmnurk, tulekustuti,  
tõkisking või esmaabivahendite komplekt 
7.4. Puudub nõutav amortisaator  
 
7.5. Sõidukil kasutatakse mitte ettenähtud alarmsõiduki 
värviskeemi, vilkurit või vahelduva tonaalsusega 
helisignaali 

7.6. Šassii, raam või selle kinnitused on ohtlikult 
murdunud või deformeerunud 
7.7. Haakeseade on deformeerunud või on haakeseadmes 
lubatust suurem lõtk 
7.8. Klaaside läbipaistvus on lubatust väiksem 
 
7.9. Tuuleklaasil on liikluse jälgimist raskendav kahjustus 
või mõrade kogumik 

7.10. Sõiduki antitiib, tuuletamm, tuulesuunajad jms 
lisandid on ohtlikud või paigaldatud ohtlikult 
7.11. Puudub nõutav allasõidutõke 
7.12. Ühissõidukil puuduvad nõutavad juhised ohu korral 
tegutsemiseks 
7.13. Ühissõidukil puuduvad nõutavad abivahendid 
varuväljapääsude avamiseks 

7.14. Ühissõiduki väljapääsude kasutamine on takistatud  
  

  
 

  

    
    

  

8. Lekked: 

8.1. Õlitussüsteem lekib 

8.2. Jahutussüsteem lekib 
8.3. Heitgaaside väljalaskesüsteem lekib 
8.4. Toitesüsteem lekib   

 
    

  

5. Veljed/rehvid: 
5.1. Rehvi turvisemustri jääksügavus on nõutavast 
väiksem 
5.2. Ühe telje rehvid on erineva mustritüübiga 
5.3. Sõidukil kasutatakse mitte ettenähtud rehve 
5.4. Rehvil esineb koordi läbivaid vigastusi või 
turvise eraldumist koordist 

5.5. Velg on purunenud, pragudega või kinnitusavad 
on ohtlikult kulunud 
5.6. Velje kinnituspolt või –mutter on lahti või 
puudub 

  

9. Sõidumeerik ja kiiruspiirik: 
9.1. Kiiruspiirik ei toimi või on valesti reguleeritud 
9.2. Sõidumeerikul puuduvad nõutavad plommid  või 
kontrollimise kleebis, kontrollimise tähtaeg on  möödas 

Märkused: _______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kontrollija ees- ja perekonnanimi ning allkiri: ___________________________________ Sõidukijuhi allkiri:________________________________ 

 
1 „esitada erakorralisele tehnoülevaatusele” – sõidukil on kasvõi üks ohtlik viga (OV). Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks 
kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita vigade kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- või 
remondikohani. Pärast vigade kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed 
lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema käesolev kontrollkaart. 
2  „liiklemise keeld” – sõidukil on kasvõi üks eriti ohtlik viga (EOV). Kuni vigade kõrvaldamiseni võib sellises tehnoseisundis sõidukit edasi 
toimetada vaid teisel sõidukil või puksiiris. Pärast rikete kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita 
mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema käesolev kontrollkaart.



 


