
ADR korduskoolitus põhikoolituse olemasolul - tunniplaan 22.01.2022 aadress Kalda tee 30 Tartu 

22.01.2022 

9:00-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol 
Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud, 
ohumärgised ja ohu tähistamine 
 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Liitkoorma veo keeld samal sõidukil ja konteineris, 
ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel 
Sõiduki lisaseadmete otstarve ja kasutamine, pakendatud 
veoste kinnitamine, turvalisuse jälgimine 
 

2 Mart Laanemäe 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tsiviilvastutuse nõuded, saadetise käsitsemise ja 
ladustamise nõuded 
Liikluspiirangute kord tunnelites ja juhised tunnelis 
käitumiseks,eelkõige vahejuhtumite ennetamine 
 

2 Mart Laanemäe 

14:05-15:35 Turvalisuse jälgimise võimalused, mitmeliigilise veo 
võimalused 
 

2 Mart Laanemäe 

15:40-16:25 Teadmiste kinnistamine. Test 25 küsimust korduskoolitusel 
osalejatele. 

1 Mart Laanemäe 

 

ADR korduskoolitus põhi- ja paakauto koolituse olemasolul - tunniplaan 22.01.2022 aadress Kalda 

tee 30 Tartu 

22.01.2022 

9:00-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol 
Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud, 
ohumärgised ja ohu tähistamine 
 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Liitkoorma veo keeld samal sõidukil ja konteineris, 
ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel 
Sõiduki lisaseadmete otstarve ja kasutamine, pakendatud 
veoste kinnitamine, turvalisuse jälgimine 
 

2 Mart Laanemäe 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tsiviilvastutuse nõuded, saadetise käsitsemise ja 
ladustamise nõuded 
Liikluspiirangute kord tunnelites ja juhised tunnelis 
käitumiseks,eelkõige vahejuhtumite ennetamine 
 

2 Mart Laanemäe 

14:05-15:35 Turvalisuse jälgimise võimalused, mitmeliigilise veo 
võimalused 
 

2 Mart Laanemäe 

 



 

25.11.2021 

9:00-10:30 Paagid või paakkonteinerite ebastabiilsest liikumisest 
põhjustatud tegurid ja nende mõju liiklusohutusele 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Lisanõuded paaksõiduki ehitusele,üldnõuded 
laadimisseadmete kohta, koormate kinnitamise nõuded 

2 Mart Laanemäe 

12:10-13:40 Liiklusohutus paakautoga liiklemisel. Teadmiste 
kinnistamine, valikvastustega test, 25 + 15 küsimust 

2 Mart Laanemäe 

 

 

 

ADR põhikoolituse tunniplaan 22.01.2022 aadress Kalda tee 30 Tartu 

22.01.2022 

9:00-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol 
Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud, 
ohumärgised ja ohu tähistamine 
 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Liitkoorma veo keeld samal sõidukil ja konteineris, 
ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel 
Sõiduki lisaseadmete otstarve ja kasutamine, pakendatud 
veoste kinnitamine, turvalisuse jälgimine 
 

2 Mart Laanemäe 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tsiviilvastutuse nõuded, saadetise käsitsemise ja 
ladustamise nõuded 
Liikluspiirangute kord tunnelites ja juhised tunnelis 
käitumiseks,eelkõige vahejuhtumite ennetamine 
 

2 Mart Laanemäe 

14:05-15:35 Turvalisuse jälgimise võimalused, mitmeliigilise veo 
võimalused 
 

2 Mart Laanemäe 

 

23.01.2022 

9:00-10:30 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

10:35-12:05 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

14:05-15:35 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tuleoht, tulekustuti 
kasutamine, tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tuleoht ja 
suhtlemine päästeametiga, õnnetusest teavitamine 

2 Aleksander Iljin 

 

 



24.01.2022 

9:00-9:45 Ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid, põhilised 
ohuliigid, keskkonnakaitse nõuded jäätmete teisaldamisel 

1 Mart Laanemäe 

9:45-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol. 
Teadmiste kinnistamine, valikvastustega test, 25 küsimust 

1 Mart Laanemäe 

 

ADR põi-ja paakauto koolitus aadress Kalda tee 30 Tartu 

22.01.2022 

9:00-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol 
Eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud, 
ohumärgised ja ohu tähistamine 
 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Liitkoorma veo keeld samal sõidukil ja konteineris, 
ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel 
Sõiduki lisaseadmete otstarve ja kasutamine, pakendatud 
veoste kinnitamine, turvalisuse jälgimine 
 

2 Mart Laanemäe 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tsiviilvastutuse nõuded, saadetise käsitsemise ja 
ladustamise nõuded 
Liikluspiirangute kord tunnelites ja juhised tunnelis 
käitumiseks,eelkõige vahejuhtumite ennetamine 
 

2 Mart Laanemäe 

14:05-15:35 Turvalisuse jälgimise võimalused, mitmeliigilise veo 
võimalused 
 

2 Mart Laanemäe 

 

23.01.2022  

9:00-10:30 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

10:35-12:05 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

12:05-12:30 Lõuna   

12:30-14:00 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral. Esmaabi 2 Aleksander Iljin 

14:05-15:35 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tuleoht, tulekustuti 
kasutamine, tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tuleoht ja 
suhtlemine päästeametiga, õnnetusest teavitamine 

2 Aleksander Iljin 

 

24.01.2022 

9:00-9:45 Ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid, põhilised 
ohuliigid, keskkonnakaitse nõuded jäätmete teisaldamisel 

1 Mart Laanemäe 

9:45-10:30 ADR ohutusjuhiste kohase varustuse kasutamine, autojuhi 
lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol. 
Teadmiste kinnistamine, valikvastustega test, 25 küsimust 

1 Mart Laanemäe 

 



10:35-12:05 Paagid või paakkonteinerite ebastabiilsest liikumisest 
põhjustatud tegurid ja nende mõju liiklusohutusele 

2 Mart Laanemäe 

12:05-12:30 Lõuna   

12:3o-14:00 Lisanõuded paaksõiduki ehitusele,üldnõuded 
laadimisseadmete kohta, koormate kinnitamise nõuded 

2 Mart Laanemäe 

14:05-15:35 Liiklusohutus paakautoga liiklemisel. 2 Mart Laanemäe 

 

25.01.2022 

9:00-10:30 Paagid või paakkonteinerite ebastabiilsest liikumisest 
põhjustatud tegurid ja nende mõju liiklusohutusele 

2 Mart Laanemäe 

10:35-12:05 Lisanõuded paaksõiduki ehitusele,üldnõuded 
laadimisseadmete kohta, koormate kinnitamise nõuded 

2 Mart Laanemäe 

12:10-13:40 Liiklusohutus paakautoga liiklemisel. Teadmiste 
kinnistamine, valikvastustega test, 25 + 15 küsimust 

2 Mart Laanemäe 
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