OÜ Autojuhi

Koolitus
ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

(lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): 840
transporditeenused
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi põhikoolitus
Carriage of dangerous goods basic training course
Дорожная перевозка опасных грузов в упаковках на бортовых
автомобилях

Õppekava nimetus

Õppekava maht
Õppekava koostamise alus

18 akadeemilist tundi
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise
eeskiri ja koolituskursuse õppekava
ja IRU Akadeemia poolt välja antud autojuhi ADR programm

Õppekava eesmärk ja
õpiväljundid

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.
Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab:
1) tundma ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
2) tundma põhilisi ohuliike;
3) tundma teavet keskkonnakaitse kohta;
4) teadma eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja
ohutusabinõusid;
5) oskama tegutseda õnnetusjuhtumi korral (esmaabi andmine,
liiklusohutuse tagamine, veoühiku kohustusliku lisavarustuse ja
konkreetse veose ohutusjuhendis nimetatud varustuse
kasutamine);
6) teadma ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
7) tundma autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtlike veoste
autoveo ajal;
8) tundma sõiduki tehniliste seadmete otstarvet ja kasutamist;
9) teadma liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
10) teadma ettevaatusabinõusid ohtlike veoste peale- ja
mahalaadimisel;
11) teadma tsiviilvastutuse nõudeid;
12) teadma mitmeliigilise veo võimalusi;
13) teadma saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid.
14) tundma tunnelites käitumise instruktsiooni
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Nõuded õpingute alustamiseks

koolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu
määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on Eestis või
kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel
ning kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki
juhiluba vähemalt kaks aastat. Juhiloa omamise aja hulka ei
arvestata piiratud juhtimisõigusega juhiloa omamise aega.

Piirangud õpperühma suurusele puuduvad
Õppekeel
eesti ja vene
Koolitajale esitatavad nõuded
tehnilised abivahendid, metoodilised materjalid ja näitlikud
õppevahendid;
vahendid esmaabi praktiliseks õpetamiseks;
autojuhi ADR kohastes ohutusjuhistes sõiduki meeskonna
liikmetele ettenähtud kaitsevahendid.
Õppeasutuse õppejõud peab omama tehnilist kõrgharidust,
pedagoogilise töö ja ohtlike veoste valdkonnas töötamise kogemust.
Nõuded õpingute lõpetamiseks

õppekava lõpetatakse kirjalikult ülessannete lahendamisega.Koos
õppejõuga vaadatakse uuesti läbi kõik eksimused. Koolitamine
lõppeb eksami sooritatamisega Maanteeameti
Liiklusregistribüroos. Eksam on teoreetiline ja
küsimusi on 25 õigesti peab olema vastatud vähemalt 60%
küsimustest.
Koolitusasutus esitab Maanteeameti büroole ADR põhikoolituse
õppekava läbinud isikute eksamiprotokolli hiljemalt järgmisel
tööpäeval pärast kursuse toimumist.

Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid

Koolitaja väljastab ADR koolitunnistuse, mis aga ei anna veel
õigust vedada ohtlikku veost.
Maanteeamet annab eksami edukalt sooritanud isikule teede ja
sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste
autoveo eeskirja” lisa 9 kohase juhi ADR koolitustunnistuse.
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.

Õppekava struktuur

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõuded

põhilised ohuliigid
keskkonnakaitse
eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud
tegevus õnnetusjuhtumi korral (esmaabi, liiklusohutus,
põhiteadmised kaitsevahendite kasutamise kohta jms)
6) ohumärgised ja ohu tähistamine
7) autojuhi lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol
8) sõiduki tehniliste seadmete otstarve ja kasutamine;
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18 tunnist
3 tundi praktikat
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Õppematrjalid
Õppekeskonna kirjeldus

Koolitajate kvalifikatsioon
Lektori nimi
Lii Erm
koolitus keeleks:eesti keel

Enn Edussaar
koolitus keeleks:eesti keel

Aleksander Presnov
koolitus keeleks:vene keel
Anatoli Šmonin
koolitus keeleks:vene keel
Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi
ametikoht
telefon
e-post

9) liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris
10) ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisel
11) tsiviilvastutus
12) teave mitmeliigilise veo kohta
13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõuded
14) Tegutsemine tunnelites (ADR2007)
koostatud on vastavasisuline köidetud töövihik
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
Täiskasvanute
täiendkoolituse kogemus
14 aastat

14 aastat
On koostanud Autojuhi
Koolitus OÜ-le ADR õpiku
koostöös IRU Akadeemiaga
ja Haanpaa OÜ juhtiva
spetsialistiga
25 aastat

16 aastat

Haridustase ja töökogemus
koolitatavas valdkonnas
Kõrgharidus liikluspsühholoogia
magistrikraad ,Tartu Meditsiinikool
Mootorsõidukijuhi õpetaja
töötanud alates 2002 aatast.Punase
Risti koolitaja
Autotranspordialane kõrgharidus,
1999a. volitatud transporditehnika
insener, mootorsõidukijuhi koolitaja
aastast 2010 töötanud alates 1978
aatast.
Autotranspordialane kõrgharidus,
töökogemus 47 aastat
Töötanud ohtlikke veostega 10 aastat
meditsiiniline kõrgharidus,
töökogemus 19 aastat

Katrin Valdma
direktor
6503050
info@adrkool.ee
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