
JUHILOALE TEHTAVAD KANDED 

Jrk 

nr  

Kande tegemise eesmärk  Kande sisu  

määruse lisa 8 kohasel 

juhiloal  

Määruse 

lisa 10 

kohase 

juhiloa 

tagaküljel  

Määruse lisa 11 

ja lisa 14 

kohase juhiloa 

tagaküljel  

1.  Esmase juhiloa 

tähistamine 

   Kategooria, mille jaoks 

juhiluba on esmane, järele 

olevasse lahtrisse 12 

kantakse määruse lisa 18 

kohane kood 101  

2.  Kohaliku liiniveo D-

kategooria bussi 

juhtimisõigus alla 

50 kilomeetri pikkustel 

liinidel  

   Lahtrisse 12 kantakse D-

kategooria järele määruse 

lisa 18 kohane kood 106  

3.  A-kategooria mootorratta, 

mille mootori võimsus 

ei ületa 25 kW või 

erivõimsus ei ületa 

0,16 kW/kg, ning A2-

kategooria mootorratta 

juhtimise õiguse andmine  

Eritingimuste osasse 

kanti arv «4»  

Lahtrisse 12 kantakse 

määruse lisa 18 kohane 

kood 105  

 

4.  Siduripedaalita (või A-

 A2- või A1-kategooria 

korral sidurihoovata) 

sõidukitele juhtimise 

õiguse andmine  

Eritingimuste osasse 

kanti arv «5»  

Lahtrisse 12 kantakse 

määruse lisa 18 kohane 

kood 78  

5.  Trolli juhtimise õiguse 

andmine  

Kategooria osasse kanti 

kirje «D-troll» ja 

eritingimuste osasse kirje 

«D-troll – only 

trolleybus»  

   D-kategooria 

järel olevasse 

lahtrisse 12 

kantakse 

määruse lisa 18 

kohane 

kood 103  

6.  Kaitseväeteenistuse 

ajateenijale C-, D-

kategooria auto ja CE-

kategooria autorongi 

juhtimise õiguse andmine 

Eritingimuste osasse 

kanti kirje «C (CE või D) 

kaitseväeteenistuses – 

Valid in Estonia»  

Lahtrisse 12 kantakse 

nimetatud kategooriate järele 

määruse lisa 18 kohane 

kood 102  

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
21.06.2011. a määrus nr 50 

„Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, 
talle juhtimisõiguse andmise kord ja 

juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” 
Lisa 19 

(majandus- ja kommunikatsiooniministri 
31.12.2013. a määruse nr 83 sõnastuses) 



üksnes 

teenistusülesannete 

täitmiseks 

kaitseväeteenistuses 

viibimise ajal  

 

7. B-kategooria autorongi, 

mille täismass on kuni 

4250 kg, juhtimisõiguse 

andmine 

 B kategooria järel olevasse 

lahtrisse 12 kantakse 

määruse lisa 18 kohane kood 

96 

8.  Välisriigi juhiloa 

vahetamine Eesti juhiloa 

vastu  

Juhiloa väljaandnud välisriigi tähis, määruse lisa 18 

kohane kood 70 ja juhiloa number kantakse  

märkuste lahtrisse  tagakülje alumisse lahtrisse  

Määruse lisa 16¹ kohasele juhiloale tehtavad kanded: 

Jrk 

nr 
Kande tegemise eesmärk Kande sisu 

1. Esmase juhiloa tähistamine Kategooria, mille jaoks juhiluba on 

esmane, järele olevasse lahtrisse 12 

kantakse määruse lisa 18 kohane 

kood 101 

2. Kohaliku liiniveo D-kategooria bussi 

juhtimisõigus alla 50 kilomeetri pikkustel 

liinidel 

Lahtrisse 12 kantakse määruse lisa 

18 kohane kood 106 

3. Siduripedaalita (või A- A2- või A1-kategooria 

korral sidurihoovata) sõidukitele juhtimise 

õiguse andmine 

Lahtrisse 12 kantakse määruse lisa 

18 kohane kood 78 

4. Kaitseväeteenistuse ajateenijale C-, D-

kategooria auto või CE-kategooria autorongi 

juhtimise õiguse andmine üksnes 

teenistusülesannete täitmiseks 

kaitseväeteenistuses viibimise ajal 

Lahtrisse 12 kantakse nimetatud 

kategooriate järele määruse lisa 18 

kohane kood 102 

5. B-kategooria autorongi, mille täismass on kuni 

4250 kg, juhtimisõiguse andmine 

B kategooria järel olevasse lahtrisse 

12 kantakse määruse lisa 18 kohane 

kood 96 

6. Välisriigi juhiloa vahetamine Eesti juhiloa 

vastu 

Juhiloa väljaandnud välisriigi tähis, 

määruse lisa 18 kohane kood 70 ja 

juhiloa number kantakse juhiloa 

tagakülje alumisse lahtrisse 12 

7. Välisriigis väljaantud juhiloa asendamine Eesti 

juhiloa vastu juhiloa kaotusel, vargusel või 

hävimisel 

Juhiloa väljaandnud välisriigi tähis, 

määruse lisa 18 kohane kood 71 ja 

juhiloa number kantakse juhiloa 

tagakülje alumisse lahtrisse 12 

8. Kutsetunnistust omav juht, kes vastab Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/59/EÜ 

(reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate 

maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe 

kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 

3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ 

muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ 

Lahtrisse 12 kantakse nimetatud 

kategooriate järele määruse lisa 18 

kohane kood 95 (95.PP.KK.AA) 



kehtetuks tunnistamise kohta) sätestatud 

kutseoskuse nõuetele kuni … 

9. Juhtimisõiguse kategooria andmise kuupäev Lahtrisse 10 kantakse vastava 

kategooria järele selle esmakordse 

andmise kuupäev (PP.KK.AA) 

10. C-ja D-kategooria ning nende alamkategooriate 

ja autorongide juhtimisõiguse kategooria 

kehtivus 

Lahtrisse 11 kantakse vastava 

kategooria järele selle kehtivuse 

lõppemise kuupäev (PP.KK.AA) 

11. A-kategooria mootorratta, mille mootori 

võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 

0,16 kW/kg märkimine juhiloal 

A2-kategooria järel olevasse 

lahtrisse 12 kantakse määruse lisa 

18 kohane kood 105 või väljale 14 

andmed juhtimisõiguse andmise 

kohta 

12. AM-kategooria mopeedi juhtimisõigus kehtib 

üksnes kaherattalistele sõidukitele 

AM-kategooria järel olevasse 

lahtrisse 12 kantakse määruse lisa 

18 kohane kood 79.01 

13. AM-kategooria mopeedi juhtimisõigus kehtib 

üksnes kergetele neljarattalistele sõidukitele või 

AM-kategooria kolmerattalistele sõidukitele 

AM-kategooria järel olevasse 

lahtrisse 12 kantakse määruse lisa 

18 kohane kood 79.02 

 




