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ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): 840 

transporditeenused  

Õppekava nimetus  Radioaktiivseid aineid vedava autojuhi erikoolitus (klass 7) 
 

  Specialization training course for carriage of radioactive goods 

(class 7) 
 

  
 

Õppekava maht 8 akadeemilist tundi 

Õppekava koostamise alus Majandus- ja taristuministri poolt välja antud määrus 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 

 ja IRU Akadeemia poolt välja antud autojuhi ADR programmi 

alusel  
 

Õppekava eesmärk   autojuhi ametialane ettevalmistamine ohtlike veoste vedamiseks 

vastavalt „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa 

kokkuleppele (ADR)”;  

põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas 

toodud teemade mahus;  

ohutute ja keskkonnasäästlike hoiakute kujundamine autojuhina 

töötamiseks  

  

Nõuded õpingute alustamiseks Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohasele põhi-, eri- ja 

täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 

artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse 

või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku 

juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ning kellel on 

kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba, kaasa 

arvatud esmane juhiluba, olnud vähemalt kaks aastat.Eelnevalt peab 

olema läbitud põhikoolitus. 

Piirangud õpperühma suurusele Puuduvad 

Õppekeel eesti ja vene 

Nõuded õpingute lõpetamiseks õppekava lõpetatakse kirjalikult ülessannete lahendamisega.Koos 

õppejõuga vaadatakse uuesti läbi kõik eksimused. Koolitamine 

lõppeb eksami sooritatamisega Transpordiameti 

Liiklusregistribüroos. Eksam on teoreetiline  

õigesti peab olema vastatud vähemalt 60% küsimustest.  

Koolitusasutus esitab Transpordiameti büroole ADR paakkoolituse 

õppekava läbinud isikute eksamiprotokolli hiljemalt järgmisel 

päeval pärast kursuse toimumist  
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Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid 

Koolitaja väljastab ADR koolitunnistuse, mis aga ei anna veel 

õigust vedada ohtlikku veost.  

Transpordiamet annab eksami edukalt sooritanud isikule ADR 

tunnistuse.  

Tunnistuse kehtivusaeg on viis aastat alates kuupäevast, mil juht 

sooritab põhikoolituse eksami.  

Kadunud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud ADR 

tunnistuse asemel on isikul õigus taotleda tunnistuse andjalt 

duplikaati.  

 

Õppematrjalid  

 

koostatud on vastavasisuline köidetud töövihik  

 

Õppekeskonna kirjeldus  

 

kaasaegselt sisustatud õppeklassid, grafaprojektor, interneti ühendus, 

digitaalse sõidumeeriku simulaator. Esmaabi näitlikud vahendid. 

Koolitusel kasutatakse videomaterjale, lahendatakse koos näitlikke 

ülesandeid.Samas majas asub ka kohvik keha kinnitamiseks  

 

Lektorid 

 

Õppeainete nimetus ja mahud 

Enn Edussaar 

 

1) Sissejuhatus: seadusandlus, radioaktiivsete ainete kasutamine. 

 1 ak/tundi 

 

Enn Edussaar 

 

2) Aatomi ehitus, ioniseeriva kiirguse liigid 

 

 1 ak/tundi 

Enn Edussaar 

 

3) Radioaktiivse aine ja kiirguse ohtlikus, mõõtühikud.  

1 ak/tundi 

Enn Edussaar 

 

4) Radioaktiivsete ainete saadetised ja nende markeerimine 

Ohutus radioaktiivsete ainete veol 

1 ak/tund 

Enn Edussaar 

 

5) Veodokumendid radioaktiivsete ainete veol, piirangud 

laadimisele ja veole 

2 ak/tundi 

Enn Edussaar 
 

6) Veoüksuse tähistamine, valve, liikumismarsruudid. 

1 ak/ tundi 

Enn Edussaar 

 

7) Tegutsemine hädaolukorras, 1 ak/ tundi 

 
  

 

Lektorid 

 

Haridustase ja töökogemus koolitatavas valdkonnas  

 

Enn Edussaar  

 

Autotranspordialane kõrgharidus, töökogemus alates 1978 aastast 
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2001 transporditehnika euroinsener, mootorsõidukijuhi koolitaja 

aastast 2010. Enn on koostanud Autojuhi Koolitus OÜ-le ADR 

õpiku koostöös IRU Akadeemiaga ja Haanpaa OÜ juhtiva 

spetsialistiga. 

ADR lektor alates 2008 aastast  

Radioaktiivsete ainete alal töötanud alates 2020 aastast 

Ametikoolitus OÜ-s Radioaktiivsete vedude konsultandina. 

 

  

Õppekava struktuurne plaan Koolituspäeva pikkus ei tohi ületada 8 õppetundi. 

 

Õppekava kontaktisik  

ees-ja perenimi Lenno Põder 

ametikoht tegevjuht 

telefon 5077332 

e-post info@autosert.ee 
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