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MKM määrus, riiklik 

õppekava  

 Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja 

täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse 

õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi 

teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm. 

Majandus ja taristuministri määrus, vastu võetud 25.05.2018 nr 26  

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 39 lõike 6 alusel. 

Õppekavarühmad  ADR – lõhkeaine koolitus 

Põhikoolituse olemasolul, lõhkeainet vedava autojuhi täiendavad 

teadmised (klass 1) 

  

Õppekava nimetus  Ohtlikke  veoseid vedava autojuhi lõhkeaine veo koolitus  

Õppekava maht   ADR lõhkeainekoolitus 8 akadeemilist tundi  

Teemade ajaline jaotus tuuakse välja tunniplaanis 

Õppekava koostamise 

alus  

Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja 

täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse 

õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja 

oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm. Majandus ja taristuministri 

määrus, vastu võetud 25.05.2018 nr 26  

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 39 lõike 6 alusel. 

Õppekava eesmärk ja 

õpiväljundid  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autojuhi ametialane ettevalmistamine ohtlike veoste vedamiseks 

vastavalt „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele 

(ADR) teadmiste ja oskuste andmine õppekavas toodud teemade mahus; 

hoiakute kujundamine juhina töötamiseks. Ohtlikke veoseid vedav 

autojuht peab tundma:  

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid; 

 2) põhilisi ohuliike; 

 3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel; 

 4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid; 

 5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist; 

 6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal; 

 7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;  

 8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris; 

 9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel; 

 10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid; 
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 11) tsiviilvastutuse nõudeid; 

 12) mitmeliigilise veo võimalusi; 

 13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid; 

 14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, 

eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning 

tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;  

 15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi, suhtlemine päästeametiga 

       Lõhkeainet vedav autojuht peab teadma: 

 1) ADR-i liigituse alusel klassi 1 (edaspidi klass 1) kuuluvate 

lõhke- ja pürotehniliste ainete ja neid sisaldavate esemete 

(edaspidi lõhkeained) ohte; 

 2) täiendavaid nõudeid klassi 1 kuuluva lõhkeaine veo 

korraldamisel ja liitkoorma koostamisel. 

 

Õppekeel  Eesti ja vene 

Koolitajale esitatavad 

nõuded  

Metoodilised materjalid ja näitlikud õppevahendid;  vahendid esmaabi 

praktiliseks õpetamiseks; autojuhi ADR kohastes ohutusjuhistes sõiduki 

meeskonna liikmetele ettenähtud kaitsevahendid.  Õppeasutuse õppejõud 

omab omama tehnilist kõrgharidust, pedagoogilise töö ja ohtlike veoste 

valdkonnas töötamise kogemust.  

   

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks  

Õppekava lõpetatakse testiga. Koos õppejõuga vaadatakse uuesti läbi kõik 

eksimused. Koolitus lõppeb eksami sooritamisega Maanteeameti 

Liiklusregistribüroos. Eksam on teoreetiline ja küsimusi on 15 õigesti 

peab olema vastatud vähemalt 60% küsimustest. Koolitusasutus esitab 

Maanteeameti büroole ADR põhikoolituse õppekava läbinud isikute 

andmed koolitusele järgneval päeval.   

  

Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid  

Koolitaja saadab kursuse edukalt lõpetanud isikute andmed 

Maanteeametisse. Maanteeamet annab riikliku eksami edukalt sooritanud 

isikule juhi ADR koolitustunnistuse. Tunnistuse kehtivusaeg on viis  

aastat alates kuupäevast, mil juht sooritab lõhkeainekoolituse eksami.  

Õppekava struktuur  

Kokku 18 tundi 

3 tundi praktikat  

  

Peale koolitust ohtlike veoseid vedav autojuht tunneb: 

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid; 

 2) põhilisi ohuliike; 

 3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel; 

 4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid; 

 5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist; 

 6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal; 

 7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist; 



2018  

SÕIDUÕPPE ABC                                                       
       
  

  

 

Kalda tee 30  Telefon 50 78 230                                        Swedbank  

50707 Tartu  Sõiduõppe OÜ                                  EE242200221050872627  

RK: 12012876  soiduoppe@gmail.com                                

 8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris; 

 9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel; 

 10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid; 

 11) tsiviilvastutuse nõudeid; 

 12) mitmeliigilise veo võimalusi; 

 13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid; 

 14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, 

eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning 

tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda; 

 15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi. 

Õppematerjalid  Vastavasisuline ADR õppematerjal  

Õppekeskonna kirjeldus  Sisustatud õppeklassid, digiprojektor, interneti ühendus, ADR varustus ja 

esitlusprogramm. Esmaabi näitlikud vahendid.  

Koolitusel kasutatakse videomaterjale, lahendatakse ülesandeid.  

Koolitajate 

kvalifikatsioon  

  

Lektori nimi  Täiskasvanute täiendkoolituse kogemus ja haridustase ning töökogemus  

Mart Laanemäe Alates 2005.a. 

ADR nõuded 

Kõrgharidus TTK, autotehnika, 

Tallinna Politseikool, autokooli 

juhataja, mootorsõidukijuhtide 

koolitaja, järelkoolitaja, ADR koolitaja. 

Eskaro AS ohtlike ainete veo 

korraldamine, liiklusõnnetuste 

menetleja LPP ja LKF-is  

Toomas Arumägi Alates 2008.a. 

Päästeameti koolitaja 

Tuleohutus 

Kõrgharidus Sisekaitseakadeemia  

Päästekolledz, Lõuna-Eesti Päästekeskus, 

koolitusbüroo vanemspetsialist, Tartu 

kiirabi autojuht-meditsiinitehnik, ADR 

koolitaja  

Kalvar Tammine Alates 2005.a.  

Lõhkeaine vedu  

Kõrgharidus Tartu Ülikool 

Haridusteaduskond kasvatusteadused, 

Kaitseväe Ühendatud õppeasutus; 

ohvitser, Lõuna-Eesti pommigrupi 

juhataja, ADR koolitaja  

Julia Lezik Alates 2016.a. 

Esmaabi koolitaja  

Meditsiiniline kõrgharidus, Tartu 

Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kiirabi töötaja 

ja koolitaja 

telefon  50 78 230  

e-post  soiduoppe (ät) gmail.com  
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Õppekava kontaktisik Merilin Vaht 

  

  

 

  


