
Vabariigi Valitsuse määruse 
„Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja 

ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse 
taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, 
tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, 

sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, 
mille puhul mootorsõiduki ja trammi 

juhtimine ei ole lubatud” 
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Tervishoiuteenuse osutaja: 
Nimi ........................................................................................................................... 
Aadress ...................................................................................................................... 
Telefon ....................................................................................................................... 
Tegevusloa nr ........................................................................................................... 

TERVISEKONTROLLI KAART 

 

Eesnimi .................. Perekonnanimi ................... Isikukood _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| 
Elukoht ................................................................................... Telefon ........................ 

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr .............................................................. 

juhtimisõiguse taotlemine   juhtimisõiguse taastamine   juhiloa vahetamine 
duplikaadi väljastamine    sõiduki juhtimiselt kõrvaldamine   muu põhjus 

I osa. TERVISEDEKLARATSIOON 

  EI JAH 
Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:     
–südame-vereringehaigused (sh valud südame piirkonnas, rütmihäired)     
–kõrgenenud vererõhk     
–suhkurdiabeet     
–teadvuse kaotuse hood, krambid (langetõbi)     
–tasakaalukaotuse hood     
–psüühikahäired     
–muud rasked haigused     
Kas teil on sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest või psühhotroopsetest 
ainetest? 

  
  

Kas tarvitate regulaarselt ravimeid?     

Kinnitan andmete õigsust: Kuupäev: .................................... Isiku allkiri: .................................. 
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II osa. TERVISEUURINGUD 

Terviseuuringute tulemused: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Soovitused:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

III osa. TERVISEKONTROLLI TEGIJA OTSUS 

Võib / ei või juhtida ...................................................... kategooria mootorsõidukit. 

Juhi terviseseisundi tõttu rakendatavad erinõuded ja piirangud (koodidega): 

Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid Kuuldeaparaat / suhtlemise abivahend 
 01.01 Prillid.  02.01 Kuuldeaparaat ühe kõrva jaoks. 
 01.02 Kontaktläätsed.  02.02 Kuuldeaparaat mõlema kõrva 

jaoks. 
 01.03 Ohutu klaas. Protees/ortoos 
 01.04 Toonitud klaas.  03.01 Käeprotees/-ortoos. 
 01.05 Päikesevari.  03.02 Jalaprotees/-ortoos. 
 01.06 Prillid või kontaktläätsed.   
Piiratud kasutus 

05.01 Sõit üksnes päevaajal (näiteks: üks tund pärast päikesetõusu ja üks tund enne 
päikeseloojangut). 
05.02 Sõit üksnes … km raadiuses loaomaniku elukohast või üksnes ... linna/piirkonna piires. 
05.03 Sõit ilma kaassõitjata. 
05.04 Sõit üksnes kiirusel kuni ... km/h. 
05.05 Juhtimine lubatud üksnes juhiluba omava isiku saatel. 
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05.06 Ilma haagiseta. 
05.07 Kiirteel sõitmine keelatud. 
05.08 Alkoholi tarbimine keelatud. 
Mootorsõiduki ümberehitamise või kohandamise vajadus vastavalt terviseseisundile 

................................................................................................................................................... 
 
Järgmise tervisekontrolli aeg: hiljemalt ......................................................... 
  (päev, kuu, aasta) 
 
 
Kuupäev: ........................... Tervisekontrolli tegija allkiri ja pitser: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

Olen tutvunud tervisekontrolli arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemuste ja otsusega 
ning neid on mulle selgitatud. 

Kuupäev: ...........................                Isiku allkiri: ..................................................................... 

 
 


