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Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist 
 

Juhtimisõiguse taotlemise eesmärk Teooriaeksam Sõidueksami 
järk 

Juhtimisõiguse taotlemine esmaõppe korras 
B-kategooria auto juhtimiseks + 2 

 

mootorratta või  C1-alamkategooria auto (koos B-   

kategooria autoga) juhtimiseks + 1 ja 2 
 

AM –kategooria mopeedi juhtimiseks 
 

+ 
 

1 ja 2 
Juhtimisõiguse taotlemine täiendusõppe korras 

mootorratta, auto või autorongi juhtimiseks + 1 ja 2 
Juhtimisõiguse taotlemine koos ametikoolituse kursusega 

juhi alusõpe koos ametikoolituse kursusega C- või C1- 
kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongi 
või D- või D1-kategooria auto või DE- või D1E- 
kategooria autorongi juhtimiseks 

+ 1 ja 2 

Juhtimisõiguse taotlemise muud juhtumid 
A-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab 
A1-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust 

– 2 

A2-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab 
A-kategooria mootorratta, mootori võimsusega ≤25 kW 
või erivõimsusega ≤0,16 kW/kg, juhtimisõigust 

– 2 

A2-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab 
A1-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust 

– 2 

A-kategooria mootorrattajuhtimiseks, kui taotleja omab 2 
aastat A2-alamkategooria mootorratta või 2 aastat A- 
kategooria mootorratta, mootori võimsusega ≤25 kW või 
erivõimsusega ≤0,16 kW/kg, juhtimisõigust 

– 2 

B1-alamkategooria auto juhtimiselt B-kategooria auto 
juhtimiseks, kui taotleja omab B1-alamkategooria auto 
juhtimisõigust 

– 2 

siduripedaalita auto juhtimiselt käsikäiguvahetusega auto 
juhtimiseks 

– 2 

B-kategooria kuni 4250 kg täismassiga autorongi 
juhtimiseks 

– 2 

esmase juhiloa saamiseks, kui esmase juhiloa + 2 



 

väljaandmise aluse tekkimisest on möödunud 12 kuud või 
rohkem ning isik ei ole esmast juhiluba õigeaegselt välja 
võtnud 

  

esmase juhiloa saamiseks, kui eelmise esmase juhiloa 
kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu 

+ 2 

esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu, kui selle 
omanikul oli kehtiv karistus liiklusnõuete rikkumise eest 

+ - 

piiratud juhtimisõiguse saamiseks + 2 
piiratud õigusega juhiloa vahetamisel esmase juhiloa 
vastu 

+ 2 

AM- kategooria kerge neljarattalise sõiduki juhtimiseks 
koodiga 79.02, kui taotleja omab AM-kategooria 
kaherattalise mopeedi juhtimisõigust koodiga 79.01 

- 1 ja 2 

AM-kategooria kaherattalise mopeedi juhtimiseks 
koodiga 79.01, kui taotleja omab AM-kategooria kerge 
neljarattalise sõiduki juhtimisõigust koodiga 79.02 

- 1 ja 2 

Juhtimisõiguse taastamine 
kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt 6 kuuks, kuid 
vähemaks kui 12 kuuks, sh liiklusseaduse § 125 lõikes 2 
nimetatud välisriigis äravõetud juhtimisõigus 

+ – 

kui juhtimisõigus on ära võetud 12 kuuks või kauemaks, 
sh liiklusseaduse § 125 lõikes 2 nimetud välisriigis 
äravõetud juhtimisõigus 

+ 2 

kui juhiluba ei ole vahetatud 5 aasta jooksul alates selle 
kehtivuse lõppemisest 

+ 2 

välisriigis antud juhtimisõigus on peatatud või ära võetud – – 
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine 

Eesti juhiloa saamiseks Euroopa Majanduspiirkonna 
liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljastatud 
juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu 

– – 

Eesti juhiloa saamiseks, kui Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis, Šveitsi 
Konföderatsioonis ja Viini 1968. aasta teeliikluse 
konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiluba ei ole 
vahetatud viie aasta jooksul sellele märgitud 
kehtivusaja möödumisest 

+ 2 

Eesti juhiloa saamiseks Genfi 1949. aasta teeliikluse 
konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel 
Eesti juhiloa vastu 

+ 2 

Eesti juhiloa saamiseks Viini 1968. aasta teeliikluse 
konventsiooni ja Genfi 1949. aasta teeliikluse 
konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel, 
kui see on välja antud isikule, kes juhiloa saamise ajal elas 
alaliselt Eestis 

+ 2 

 
Märkus: +  eksam tuleb sooritada; 

–  eksam ei ole nõutav; 
1 sõidueksami esimene järk; 
2 sõidueksami teine järk. 


