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EUROOPA ÜHENDUSE JA EUROOPA LIIDU JUHILOA NÄIDIS  

Esikülg  

 

Tagakülg  

 



Juhiloa mõõtmed: 85,6×53,98×0,76 mm 
Juhiloa värvus: roosa* 
Materjal peab vastama ISO 7810 ja ISO 7816-1 nõuetele.  

Juhiloal on kaks külge. Juhiloa esiküljel on: 

a) suures kirjas sõna "JUHILUBA" loa välja andnud liikmesriigi keeles; 

b) juhiloa väljaandnud liikmesriigi nimi; 

c) juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna 
kaheteistkümnest kollasest tähest. 

d) teave väljaantud juhiloa kohta järgmiste nummerdatud andmetega: 

1. juhiloa omaniku perekonnanimi; 

2. juhiloa omaniku eesnimi (eesnimed); 

3. sünniaeg ja -koht; 

4. a) juhiloa väljaandmise kuupäev; 

4. b) juhiloa kehtivuse lõppemise kuupäev; 

4. c) juhiloa välja andnud asutuse nimi; 

4. d) juhiloa omaniku isikukood; 

5. juhiloa number; 

6. juhiloa omaniku foto; 

7. juhiloa omaniku allkiri; 

9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida. 

Juhiloa tagaküljel on: 

9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida; 

10. iga kategooria jaoks juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäev (see kuupäev tuleb juhiloa 
edaspidise asendamise või vahetamise korral uuel juhiloal uuesti esitada); 

11. iga kategooria kehtivuse lõppemise kuupäev; 

12. lisateave/piirang(ud) koodina; 

13. koht juhiloa haldamiseks ettenähtud vajaliku informatsiooni jaoks; 

14. koht juhiloa haldamiseks vajaliku või liiklusohutusega seotud teabe jaoks, mida loa välja 
andnud liikmesriik võib sinna kanda (vabatahtlik). 

  



JUHILOA NÄIDIS ALATES 19.01.2013. a. 

Esikülg  

 
 

Tagakülg  

 

 
Juhiloa mõõtmed: 85,6×53,98×0,76 mm 
Juhiloa värvus: roosa* 
Materjal peab vastama ISO 7810 ja ISO 7816-1 nõuetele.  

Juhiloal on kaks külge. Juhiloa esiküljel on: 

a) suures kirjas sõna "JUHILUBA" loa välja andnud liikmesriigi keeles; 

b) juhiloa väljaandnud liikmesriigi nimi; 

c) juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna 
kaheteistkümnest kollasest tähest. 



d) teave väljaantud juhiloa kohta järgmiste nummerdatud andmetega: 

1. juhiloa omaniku perekonnanimi; 

2. juhiloa omaniku eesnimi (eesnimed); 

3. sünniaeg ja -koht; 

4. a) juhiloa väljaandmise kuupäev; 

4. b) juhiloa kehtivuse lõppemise kuupäev; 

4. c) juhiloa välja andnud asutuse nimi; 

4. d) juhiloa omaniku isikukood; 

5. juhiloa number; 

6. juhiloa omaniku foto; 

7. juhiloa omaniku allkiri; 

9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida. 

Juhiloa tagakülje parempoolsel äärel on selgitus juhiloal olevate kirjete kohta ning need 
peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 1.Perekonnanimi; 2.Eesnimi; 3.Sünniaeg ja –
koht; 4a.Juhiloa kehtivuse algus; 4b.Juhiloa kehtivuse lõpp; 4c.Juhiloa väljastaja; 5.Juhiloa 
number; 10.Kategooria kehtivuse algus; 11.Kategooria kehtivuse lõpp; 12.Lisaandmed. 

Juhiloa tagaküljel on: 

9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida; 

10. iga kategooria jaoks juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäev (see kuupäev tuleb juhiloa 
edaspidise asendamise või vahetamise korral uuel juhiloal uuesti esitada); kuupäeva 
andmeväli koosneb kahest numbrist järgmises järjestuses: päev.kuu.aasta (PP.KK.AA); 

11. iga kategooria kehtivuse lõppkuupäev; kuupäeva andmeväli koosneb kahest numbrist 
järgmises järjestuses: päev.kuu.aasta (PP.KK.AA); 

12. lisaandmed/piirang(ud) koodina; 

13. koht juhiloa haldamiseks ettenähtud vajaliku informatsiooni jaoks; 

14. koht juhiloa haldamiseks vajaliku või liiklusohutusega seotud teabe jaoks, mida loa välja 
andnud liikmesriik võib sinna kanda (vabatahtlik). 

 


