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1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Veoeeskirja reguleerimisala 

1.1.1 LEONHARD WEISS OÜ veoeeskiri (edaspidi Veoeeskiri) kehtestab raudteeseaduses 
ning käesolevas eeskirjas reguleeritud veotingimused raudtee kaubaveol AS Eesti 
Raudtee infrastruktuuril. 

1.1.2 AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri ja sellega liituvate raudteede infrastruktuuri 
vastastikune kasutamine kaubaveol reguleeritakse eraldi kokkulepetega liituvate 
raudteede infrastruktuuride valdajatega. 

1.1.3 Kehtiv Veoeeskiri on tutvumiseks kättesaadav igale LEONHARD WEISS OÜ 
veoteenuse kasutajale LEONHARD WEISS OÜ kontoris asukohaga Vesse 8, Tallinn 

ja välja pandud LEONHARD WEISS OÜ välisveebis aadressil www.leonhard-
weiss.ee. 

1.1.4 Veoeeskiri jõustub raudteeseaduse §-s 110 sätestatud korras. 

1.2 Kasutatavad mõisted 

1.2.1 Raudtee on maatükiga püsivalt ühendatud rajatis, mille olulised osad on muldkeha ja 

sellele toetuv tee pealisehitus, mis koosneb rööbastest, pöörangutest, liipritest ja 

ballastist. 

1.2.2 Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on raudtee-ettevõtja, kes vastutab 

raudteeinfrastruktuuri majandamise, liikluskorralduse, juhtkäskude ja signaliseerimise 

eest. 

1.2.3 Raudteeveo-ettevõtja on seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja, kelle peamine 

tegevusala on raudteevedu ja kes on kohustatud tagama veduriteenuse, samuti isik, 

kes osutab ainult veduriteenust. 

1.2.4 Raudteevedu on kauba- või reisijatevedu ja veduriteenuse osutamine raudteel või 

ainult veduriteenuse osutamine. 

1.2.5 Liiklusgraafik on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostatud dokument, mis määrab 

rongide ja muu raudteeveeremi kõik kavandatud liikumised ning kus on kajastatud 

raudteeveo-ettevõtjatele jaotatud läbilaskevõime osad, samuti tehnoloogilised ajad 

raudteerajatiste jooksva remondi ja hooldamise korraldamiseks. 

1.2.6 Vedur on ühe või mitme jõuallikaga varustatud raudteeveerem, mida kasutatakse 

rongide vedamiseks ja manööverdamiseks. 

1.2.7 Rong on kokku haagitud ja nähtavate rongisignaalidega tähistatud veeremiüksus, mis 

koosneb vagunitest ja ühest või mitmest vedurist või mootorvagunist, samuti 

käsitatakse rongina jaamavahele saadetavat nähtavate rongisignaalidega tähistatud 

üksikvedurit, mootorvagunit, rööbasbussi, mitte maha tõstetavat dresiini ja muud 

iseliikuvat eriveeremit, juhtratastega eriveeremit või veovahendit. 

1.2.8 Harutee on üldjuhul vagunite etteandmiseks laadimis- või tühjendamispunkti või sealt 

ära toomiseks ehitatud raudtee, mis on rööpmelises ühenduses jaamateega või 

peateega jaamavahel. 

https://www.leonhard-weiss.ee/et/media/documents.html
https://www.leonhard-weiss.ee/et/media/documents.html
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2 KAUBAVEO ÜLDISED TINGIMUSED 

2.1 Üldsätted 

2.1.1 LEONHARD WEISS OÜ veotingimusi puudutavad aktid, lepingud, protokollid ja 

kokkulepped on kättesaadavad LEONHARD WEISS OÜ kontoris asukohaga Vesse 

8, Tallinn ja on Tellijale ning LEONHARD WEISS OÜ-le kohustuslikeks 

dokumentideks. 

2.2 Vedude korraldamine 

2.2.1 Kõik veoteenuse tellimused, tellimuste muutmise ja loobumiste teated edastab Tellija 

LEONHARD WEISS OÜ-le ehk Töövõtjale (edaspidi ka Töövõtja) kirjalikult. 

2.2.2 Kaubasaatja /-saaja (edaspidi ka Tellija) LEONHARD WEISS OÜ-le on AS Eesti 

Raudtee, kes tellib Eesti siseselt veoteenuse osutamise Tellija ehitus-, remondi- ja 

hooldustööde läbiviimiseks Tellija raudteeinfrastruktuuril vastavalt rongide 

liiklusgraafikule ja Tellija tellimustele. 

2.2.3 Tellija peab valima AS Eesti Raudtee jaama(d), kust ta hakkab saatma kaupu või kuhu 

hakkavad saabuma kaubad tema aadressil. Valitud jaam ja objekt peab olema avatud 

soovitud kaubaveo operatsioonideks. 

2.2.4 Tellija määrab kindlaks veoeeskirja tundvad isikud, keda volitatakse esindama Tellijat 

kõikides toimingutes, mis on seotud veodokumentide vormistamisega, kauba 

üleandmise või vastuvõtmisega jne. 

2.2.5 Kaupade saatmiseks määrab Tellija kauba veeremile laadimise, paigaldamise ja 

kinnitamise eest vastutavad isikud. Veeremile kaupade laadimise ja kinnitamise eest 

vastutavad isikud peavad sooritama eksami kauba paigaldamise ja kinnitamise 

üldnõuete, kaupade laadimise ja kinnitamise tehniliste tingimuste ning kaubavagunite 

säilivuse tagamise üldnõuete tundmises. Eksami sooritamise tõend annab õiguse 

sooritada eelnimetatud operatsioone ja kinnitada veodokumentides nende 

operatsioonide õigsust. 

2.2.6 Kaupade vedu raudteel teostatakse LEONHARD WEISS OÜ poolt Tellijaga sõlmitud 

lepingutes väljatoodud tingimustel. Tellimus esitatakse tavatellimuse korral hiljemalt 

10 tööpäeva ja kiirtellimuse korral hiljemalt 12 tundi enne veoteenuse vajadust, kus 

näidatakse ära, milliste veoteenuste teostamiseks ning milliseks kuupäevaks ja 

kellaajaks on teenust vaja. 

2.2.7 LEONHARD WEISS OÜ kontrollib esitatud veoplaani tellimusi ja võib jätta need 

rahuldamata, kui esineb vastuolusid lepingutingimustest, teatades sellest Tellijale 

lepinguga kindlaksmääratud korras. Töövõtja teatab hiljemalt järgmisel tööpäeval e-

kirja teel oma valmisolekust või mitte valmisolekust teenuse osutamiseks. 

2.2.8 Kauba saatmiseks esitab Tellija LEONHARD WEISS OÜ-le kooskõlastamiseks 

veoplaani tellimuse vastavalt lepingutes määratud tingimustele. Kui Tellijale kuuluvate 

raudteede ehitus-, remondi- ja hooldustöödeks vajalike materjalide vedu on 

lepinguliselt LEONHARD WEISS OÜ vastutada, siis esitab LEONHARD WEISS OÜ 

kooskõlastatud akende plaani järgi veoplaani kooskõlastamiseks tööde Tellijale. 
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2.2.9 Poolte vaheline vagunite tehniline üleandmine ja vastuvõtmine ning vagunite 

korrashoiu ja säilivuse tagamine toimub koostöölepingutes määratud tingimustel, kus 

teostatakse esindajate poolne ülevaatus ja aktide allkirjastamine. 

2.2.10 Enne kauba üleandmist veoks esitab Tellija LEONHARD WEISS OÜ-le nõuete 

kohaselt vormistatud saatekirja. Kliendi esindaja esitab oma isikut ja volitusi 

tõendavad dokumendid. LEONHARD WEISS OÜ kontrollib esitatud dokumente ja 

annab ette vagunid. Kui kauba ettevalmistamine, laadimine ja kinnitamine on Kliendi 

vastutada, korraldab Tellija kauba vagunitesse laadimise ja kinnitamise. 

2.2.11 Kaubaga kaasas käivad muud dokumendid lisab Tellija saatekirjale. LEONHARD 

WEISS OÜ-l on õigus keelduda kauba veoks vastuvõtmisest juhul, kui vajalikud 

dokumendid puuduvad või need ei ole vormistatud nõuetekohaselt. 

2.2.12 Vastutus võetakse üle kauba vedamiseks vastuvõtmise hetkest, mida tõendab kauba 

veoks vormistatud saatekiri. Saatekirjad vormistatakse kõikidele vedudele, mis 

tellitakse sõlmitud koostöölepingute raames. 

2.2.13 Kauba kättesaamiseks esitab Kaubasaaja esindaja oma isikut ja volitusi tõendavad 

dokumendid. Kaupa ei väljastata enne kliendi esindaja isiku ja tema volituste 

kindlakstegemist. 

2.2.14 Tellija võib vagunite laadimise ja tühjendamise ning manöövritöö korraldamise 

kohustuse täitmise teha ülesandeks kolmandatele isikutele, jäädes seejuures 

LEONHARD WEISS OÜ ees vastutavaks. 

2.2.15 Kliendi poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel või väljastamistakistuse korral jäetakse 

temale adresseeritud kaubaga vagunid seisma enne sihtjaama saabumist vastavalt 

AS-is Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ kehtivale korrale. 

2.3 Kauba veoks vastuvõtmine 

2.3.1 Kaubad võetakse kliendilt veoks vastu kooskõlas käesoleva veoeeskirja ja 

koostöölepingutes määratud korrale, mille kohaselt vormistatakse saatekirjad ja 

üleandmise aktid. 

2.4 Kauba väljastamine 

2.4.1 Pärast vedu antakse LEONHARD WEISS OÜ poolt kaup ja saatedokumendid 

sihtjaamas üle kliendile või kasutatakse veetud materjalid ehitus-, remondi- ja 

hooldustöödel ning antakse üle koos teostatud töödega vastuvõtuaktide alusel. 

2.5 Saatekirjade täitmine 

2.5.1 Riigisisesed veod vormistatakse kohaliku veo saatekirjaga või elektroonilise kohaliku 

veo saatekirjaga.  

2.6 Vedudega kaasnevad arveldused  

2.6.1 Kaubavedudega seotud arvestus toimub lepingutes määratud korras, kus kalendrikuu 

jooksul kogutakse kokku teostatud vedude aktid ja esitatakse arveks kord kuu lõpus. 

2.6.2 Veoteenuse osutamise kuupäevaks on kauba sihtjaama või objektile veo kuupäev. 

2.6.3 Etteandmise-äratoomise, manöövritöö, vagunite kasutamise teenustel on teenuse 

osutamise kuupäevaks tellimuse kuupäev.  
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2.7 Haruteede ekspluateerimine  

2.7.1 Raudtee-ettevõtjate haruteede ekspluateerimine toimub vastavalt LEONHARD 

WEISS OÜ ja haruteede valdajate vahel sõlmitud lepingutes kehtestatud korrale, kus 

haruteede valdaja viib läbi juhendamise kooskõlas haruteede kasutamise korrale ning 

väljastatakse kasutamise luba. 

2.7.2 Vagunite etteandmine raudtee-ettevõtjate haruteele ning haruteelt ära toomine toimub 

vastavalt kokkulepetele ja kooskõlastatud ajagraafikute alusel, mille kohta esitatakse 

eraldi tellimused. 

2.7.3 LEONHARD WEISS OÜ-l on õigus keelduda vagunite etteandmisest või ära toomisest 

raudtee ettevõtja haruteelt, kui raudtee-ettevõtjal puudub kokkulepe harutee 

ekspluateerimise osas või rikub ta harutee ekspluateerimisel õigusaktidega 

kehtestatud tingimusi. 

2.7.4 Haruteel vagunite seisuaja viibimise aja arvestus toimub vastavalt kooskõlastatud 

veograafikutele ja tellimustele, graafikutes märgitud aja väliselt vagunite seismist 

haruteedel ei võimaldata. 

2.8 Kaupade kohale toimetamise tähtaeg 

2.8.1 Veolepingu täitmise tähtaeg määratakse veograafikutes ja tellimustes, veod toimuvad 

vastavalt lepingutingimustele, kus veoplaanide kooskõlastamine toimub poolte vahel. 

2.9 Veolepingu muutmine ja kaupade ümberadresseerimine 

2.9.1 Üldsätted 

2.9.1.1 Kliendi tellimusel muudab LEONHARD WEISS OÜ veolepingut. 

2.9.1.2 Veolepingu muutmise vormistamine toimub poolte vahelisel kokkuleppel lepingus 

kehtestatud korras ja nõutud etteteatamise ajaga. 

2.10 Rendivagunite kasutusaja ja -tasu arvestamine 

2.10.1 Rendivagunite kasutusaja arvestamise kord kehtestatakse lepingutingimustes. 

2.10.2 Kasutustasu arvestamine algab aktil fikseeritud vagunite üleandmise hetkest ja lõppeb 

aktiga tagastamise hetkel. 

2.10.3 Vaguni kasutustasu arvestamisel lähtutakse lepingutingimustes määratud perioodist, 

kogusest ja minimaalsest rendile antavast ajast. 

2.10.4 Vagunite seisma jätmine kliendi soovil või asjaolude tõttu, mille eest Tellija vastutab 

või milliste esinemise riski ta kannab, on kliendi kulu. 

2.10.5 Vagunite seisma jätmine Töövõtja asjaolude tõttu, mille eest Töövõtja vastutab või 

milliste esinemise riski ta kannab, on Töövõtja kulu. 

2.11 Aktide koostamine 

2.11.1 Info säilitamiseks veol aset leidnud sündmuste või tuvastatud asjaolude kohta koostab 

LEONHARD WEISS OÜ aktid, mis esitatakse kliendile. 

2.11.2 Vagunite vastuvõtmisel kliendilt kontrollitakse välise ülevaatuse teel: 

1) kaupade paigaldamise ja kinnitamise õigsust lahtisel veeremil; 

http://www.evrcargo.ee/Files/1_3_1_17_lisa_Info_liikumise_kord_veolepingu_muutmisel.pdf
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2) vaguni numbri vastavust saatekirjal näidatule, samuti saatekirjal näidatud kauba 
kaalu vastavust vaguni kandevõimele; 

3) tühja vaguni puhastamist kauba jäätmetest ja prahist, vagunite uste ja luukide 
sulgemist, doseerhopperite määrdunud pealispindade puhastamist, punker-
poolvagunite punkrite kinnitamist konkshaaratsitega; 

 
2.11.3 Vagunite kommertsülevaatust teostavad selleks LEONHARD WEISS OÜ ja kliendi 

poolt määratud töötajad. 

2.11.4 Kui vagunite vastuvõtmisel avastatakse ülalpool nimetatud puudusi, siis koostab 

LEONHARD WEISS OÜ vastutav töötaja akti, kus näidatakse vaguni number, selle 

korratuse iseloom ja vagun jäetakse kliendi vastutusel korratuse kõrvaldamiseni. 

3 ERINEVATE KAUBALIIKIDE VEOTINGIMUSED 

3.1 Kaupade vedu puistena (lahtiselt) 

3.1.1 Puistena (lahtiselt) veetakse kaupu, mis kujutavad endast teatava sõredusega 

(puistuvusega) fraktsiooniliste koostisosade ühtlast massi. 

3.1.2 Killustiku doseerhoppereid tuleb puhastada pärast mahalaadimist. 

3.1.3 Sademete eest kaitsmist mittenõudvaid kaupu (nt liiv, killustik, kruus) veetakse lahtisel 

veeremil ja spetsialiseeritud vagunites. Nimetatud kaupade vedu kinnise põhjaga 

poolvagunites lubatakse ainult vagunikalluti või mehhaniseeritud mahalaadimise 

muude vahendite olemasolul kaubasaajal. 

3.2 Lahtisel veeremil kaupade vedu 

3.2.1 Kaubasaatja valib lahtise veeremi liigi sõltuvalt veetavast kaubast, peale- ja 

mahalaadimise tingimustest ning laadimisseadmete ja -mehhanismide olemasolust. 

3.2.2 Kauba pakendamise vajadusel kasutatakse sõltuvalt kauba omadustest 

transporditraati, selliseks kaubaks on raudteeliiprid. 

3.2.3 Ehitusmaterjalide laadimise korral üle poolvaguni poortide peab kauba "mütsi" alus 

olema poortide kõrgusest vähemalt 50 mm madalam. 

3.2.4 Materjali kao kauba transpordil peab välistama Töövõtja, materjalide loomuliku kao 

arvestust ei toimu. Saatelehtede järgi üleantava kauba kogused peavad vastama 

objektidele mahakantud kauba kogustega ja vahede tekkimisel on vastutav Töövõtja. 

4 TASU MÄÄRAMISE, KEHTESTAMISE JA MUUTMISE KORD 

4.1 Kaubaveomaksete tasumäärad on määratud lepingutingimustega veoteenuse 

hinnatabelis. Arvestamine on määratud lepingutingimustega, kus iga kaubavedu 

fikseeritakse ja kinnitatakse aktidel. Lepingus esitatud teenustasu hind on Töövõtja 

poolt Tellijale osutatud veoteenuse eest arve esitamisel hinna alus. 

4.2 Arvestuse aluseks on AS Eesti Raudtee rongidispetšeri graafiku täitmise informatsioon, 

mille põhjal kuu lõpus koostatakse ja edastatakse Töövõtjale koondakt. Mõlema 

osapoole poolt allkirjastatud koondakt on aluseks Töövõtja poolt arve esitamiseks. 
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4.3 Tellijal on õigus kontrollida Töövõtja poolt esitatud teenustasu arvestust aktide 

märkmete alusel. 

4.4 Veoteenust arvestatakse veoteenuse osutamise algusest kuni veoteenuse osutamise 

lõpetamiseni vastavalt Tellija tellimusele ja Tellija rongidispetšeri poolt liiklusgraafikul 

märgitud ajale. 

4.5 Kaubaveomaksete tasumäärasid ja nende arvestamise korda võidakse muuta 

lepingutes kehtestatud tingimuste alusel, kokkulepitud etteteatamise aega arvestades 

või poolte kokkuleppel. 

4.6 Juhul kui Töövõtja ei osuta Tellijale veoteenust vastavalt tellimusele, siis tasub Töövõtja 

Tellijale leppetrahvi Tellija poolt tekitatud kulude või teenuse maksumuse ulatuses. 

Kahju hüvitamiseks, mida leppetrahv ei katnud, on Tellijal õigus esitada kahju 

hüvitamise nõue. 

4.7 Trahvimäärad ja tingimused on reguleeritud lepingutes ja on määratud osapoolte 

vastutuste ning vaidluste lahendamise tingimustega.  

4.8 Kaubaveomaksete lepingulistest tasumääradest ja nende arvestamise korrast erinevad 

kaubaveomaksete tasumäärad ja nende arvestamise lepitakse Tellijaga kokku 

pooltevahelisel kokkuleppel. 

4.9 Koostöölepingu tasumäärad on konfidentsiaalsed ja avaldamisele ei kuulu. 

5 TASU MUUTMISEST TEATAMISE KORD 

5.1 Juhul, kui Lepingu täitmise käigus selgub hinnatabelis toodud tasude muutmise 

vajadus, siis lepivad Pooled taude muutmises kokku kirjalikult. 

5.2 Teatamine toimub ainult Poolte vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel, kui Lepingust ei 

tulene teisiti. 

5.3 Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellise ettepaneku kirjalikult teisele Poolele. 

Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule kümne päeva 

jooksul, arvates sellise ettepaneku saamisest. 

6 KAUBAVEOTEENUSE KASUTAJA KAEBUSE MENETLEMISE KORD 

6.1 Pretensioon esitatakse Tellija poolt LEONHARD WEISS OÜ vastu lepingus sätestatud 

alustel. 

6.2 Esitatud pretensioonis tuuakse välja, milliste lepingupunktide alusel rikuti pretensiooni 

esitaja õigusi ning nõude suurus. 

6.3 Pretensioonile lisatakse pretensiooni nõuet tõendavad dokumendid. 

6.4 Pretensiooni esitamise tähtaeg peale teenuse osutamise kuupäeva määratakse 

lepingutingimustes.  

6.5 Pretensioon loetakse tähtajaliselt esitatuks, kui see on lepingutes määratud tähtaja 

jooksul LEONHARD WEISS OÜ-le üle antud. 
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6.6 Pärast lepingutes määratud tähtaja lõppemist esitatud pretensioonid jäetakse läbi 

vaatamata ja tagastatakse esitajale. 

6.7 Pretensiooni menetlemisel kontrollitakse ja hinnatakse tõendeid ning otsustatakse, 

millised asjaolud on tuvastatud ja millise lepingupunkti alusel on pretensioon esitatud ja 

kas pretensioon kuulub rahuldamisele. 

6.8 Pretensioon vaadatakse läbi ainult pretensioonis esitatud nõude ja lepingutingimustele 

vastavuse ulatuses. 

6.9 Otsus saab olla pretensiooni täielikult rahuldav, pooltevaheline kokkulepe või 

pretensiooni tagasilükkav. 

6.10 Otsuse kohta vormistatakse kirjalik vastus. 

6.11 Pooled on kohustatud kasutama oma õigusi heauskselt ja tegema kõik endast oleneva 

juhtumi kiireks ja õiglaseks lahendamiseks. 

Pooled lahendavad kõik lepingust tulenevad vaidlused kokkuleppe teel ja vaidlused, 

mida ei õnnestu kokkuleppe 


