
Ametikoolitus OÜ 
Pärnu mnt 555 Laagri, Tallinn 

TUNNIPLAAN 

KURSUSE NIMETUS: Ohtlikke veoseid vedava autojuhi põhikoolituse kursus  
LEKTORID: Enn Edussaar 
TOIMUMISE KOHT: Pärnu mnt. 555, Tallinn 

15.07.2021 

09.00 – 10.30      esmaabi 
10.35 – 11.20      sissejuhatus, ADR vedudega seotud terminoloogiad/ protseduurid 
11.20 – 12.05      ADR vedudega seotud terminoloogiad/ protseduurid 
                            ADR veoste klassifitseerimine ja klasside tutvustus     
12.05 – 12.30      lõuna 
12.30 – 13.15       ohuliigid, autojuhi lubatud ja keelatud tegevused, 
13.15 -  14.00      keskonnakaitse 
14.05 -  14.50     eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud (tegutsemine tulekahju korral) 
14.50 – 15.35     tsiviilvastutus ja teave mitmeliigilise veo kohta    

16.07.2021 

09.00  – 09.45     sõiduki tehniliste seadmete otstarve. Autode markeerimine 
09.45 – 10.30      veoühiku ja meeskonnaliikme varustus, nõuded veole ja meeskonnale 
  10.35 -  11.20      ohumärgised ja ohu tähistamine 
11.20 – 12.05       liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris       
12.05 – 12.30      lõuna 
12.30 – 13.15      transpordi tingimused, peale- ja mahalaadimised, koorma kinnitamine 
13.20 -  14.50     saadetise käsitsemine ja ladustamine 
14.55 -  15.40      ohtlike jäätmete vedu, tegutsemine tunnelites 
            
17.07.2021 

09.00 – 10.30      ADR põhikooli arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs  



KURSUSE NIMETUS: Ohtlikke veoseid vedava autojuhi paakkoolituse kursus  
LEKTOR: Enn Edussaar 
Toimumise koht: Pärnu mnt. 555, Tallinn 

17.07.2021 
10.40 – 11.25        Paakide määratlus ( erinevad mõisted paakide kohta ) 
 11.25 – 12.10      Rahvusvahelised eeskirjad, paaksõidukite/paakkonteinerite tehniliste seadmete    
otstarve ja kasutamisviisid 
 12.15 . 13.00       kütuse ja kemikaalipaagid, gaasipaagid 
13.00 – 13.30        lõuna 
13.30 – 14.15       Täiendavad nõuded sõidukile, elektriseadmed, aku, kabiin, kütusemahutid, summuti, 
sõiduki aeglustisüsteem, leeksoojendi,pidurid jne 
14.15 – 15.00       paakide tähistamine ja märgistamine 
15.05 – 15.50       paakide lähetamine ja veodokumendid, veos osalejad ja nende üldised ohutusalased 
kohustused  
  
18.07.2021 
09.00  – 09.45       ettevaatusabinõud peale ja mahalaadimisel 
09.45  – 10.30       ettevaatusabinõud paaksõidukite veol 
 10.35 – 11.20        ohu tunnusnumbrite tähendus , paakide täitmine                
12.20 – 12.50       lõuna 
12.50 – 13.35        Paake või paakkonteinereid vedava veoühiku ebastabiilset liikumist põhjustavad 
tegurid ja nende mõju liiklusohutusele 
13.40 – 15.10       ADR paakkoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs 

KURSUSE NIMETUS: Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolituse kursus põhikoolituse 
baasil 
LEKTOR: Enn Edussaar 
Toimumise koht: Pärnu mnt. 555, Tallinn 

16.07.2021 
 09.00 –09.45   sõiduki tehniliste seadmete otstarve. Autode markeerimine 
 09.45 –10.30    veoühiku ja meeskonnaliikme varustus, nõuded veole ja meeskonnale 
 10.35 –11.20    ohumärgised ja ohu tähistamine  
11.20 – 12.05     liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris  
 12.05 – 12.30      lõuna 
12.30 – 13.15      transpordi tingimused, peale- ja mahalaadimised, koorma kinnitamine 
13.20 -  14.50     saadetise käsitsemine ja ladustamine 
14.55 -  15.40      ohtlike jäätmete vedu, tegutsemine tunnelites 



17.07.2021 
 09.00 – 10.30    ADR põhikooli arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs 

KURSUSE NIMETUS: Ohtlikke veoseid vedava autojuhi täiendkoolitus põhikoolituse + 
paakkoolituse baasil  
LEKTOR: Enn Edussaar 
Toimumise koht: Pärnu mnt. 555, Tallinn 

16.07.2021 
09.00 –09.45   sõiduki tehniliste seadmete otstarve. Autode markeerimine 
 09.45 –10.30    veoühiku ja meeskonnaliikme varustus, nõuded veole ja meeskonnale 
 10.35 –11.20    ohumärgised ja ohu tähistamine  
11.20 – 12.05     liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris  
 12.05 – 12.30      lõuna 
12.30 – 13.15      transpordi tingimused, peale- ja mahalaadimised, koorma kinnitamine 
13.20 -  14.50     saadetise käsitsemine ja ladustamine 
14.55 -  15.40      ohtlike jäätmete vedu, tegutsemine tunnelites 

17.07.2021 
 09.00 – 10.30    ADR põhikooli arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs 
10.40 – 11.25        Paakide määratlus ( erinevad mõisted paakide kohta ) 
 11.25 – 12.10      Rahvusvahelised eeskirjad, paaksõidukite/paakkonteinerite tehniliste seadmete    
otstarve ja kasutamisviisid 
 12.15 . 13.00       kütuse ja kemikaalipaagid, gaasipaagid 
13.00 – 13.30        lõuna 
13.30 – 14.15       Täiendavad nõuded sõidukile, elektriseadmed, aku, kabiin, kütusemahutid, summuti, 
sõiduki aeglustisüsteem, leeksoojendi,pidurid jne 
14.15 – 15.00       paakide tähistamine ja märgistamine, lähetamine, veodokumendid, veos osalejad ja 
nende üldised ohutusalased kohustused  
15.05 – 15.50       ADR paakkoolituse arvestuse sooritamine ja vastuste analüüs 


