
Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 
„Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja 

järelevalve korralduslikud nõuded” 
lisa 2 

Rikkumiste liigitus 

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 rikkumiste kategooriad 

Rikkumise 
raskusaste Nr Õiguslik 

alus Rikkumise liik 
I II III 

 Sõitjad    

1 Artikli 5 
lõige 1 

Juhi vanuse alampiiri ei järgita  X  

 Sõiduajad    

2 9 h<…<10 h   X 

3 10 h<…<11 h  X  

4 

Ületatakse ööpäevast 9 tunni pikkust 
sõiduaega, kui sõiduaega ei ole 
lubatud pikendada 10 tunnini 

11 h<… X   

5 10 h<…<11 h   X 

6 11 h<…<12 h  X  

7 

Artikli 6 
lõige 1 

Ületatakse ööpäevast 9 tunni pikkust 
sõiduaega, kui sõiduaega on lubatud 
pikendada 10 tunnini 

12 h<… X   

8 56 h<…<60 h   X 

9 60 h<…<70 h  X  

10 

Artikli 6 
lõige 2 

Ületatakse nädalast sõiduaega 

70 h<… X   

11 90 h<…<100 h   X 

12 100 h<…<112 h 30  X  

13 

Artikli 6 
lõige 3 

Ületatakse kahe järjestikuse nädala 
summeeritud sõiduaega 

112 h 30<… X   

 Vaheajad     

14 4 h 30<…<5 h   X 

15 5 h<…<6 h  X  

16 

Artikkel 7 Ületatakse katkematut sõiduaega 

6 h<… X   

 Puhkeperioodid     

17 10 h<…<11 h   X 

18 8 h 30<…<10 h  X  

19 

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood 
alla 11 tunni, kui vähendatud 
ööpäevane puhkeperiood ei ole 
lubatud …<8 h 30 X   

20 8 h<…<9 h   X 

21 7 h<…<8 h  X  

22 

Artikli 8 
lõige 2 

Ebapiisav vähendatud ööpäevane 
puhkeperiood alla 9 tunni, kui 
vähendamine on lubatud 

…<7 h X   



23 3 h + [8 h<…<9 h]   X 

24 3 h + [7 h<…<8 h]  X  

25 

 Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood 
alla 3 + 9 tunni pikkuste 
vaheaegadega 

3 h + […<7 h] X   

26 8 h<…<9 h   X 

27 7 h<…<8 h  X  

28 

Artikli 8 
lõige 5 

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood 
alla 9 tunni mitme juhiga sõiduki 
puhul 

…<7 h X   

29 22 h<…<24 h   X 

30 20 h<…<22 h  X  

31 

Ebapiisav vähendatud iganädalane 
puhkeperiood alla 24 tunni 

…<20 h X   

32 42 h<…<45 h   X 

33 36 h<…<42 h  X  

34 

Artikli 8 
lõige 6 

Ebapiisav iganädalane puhkeperiood 
alla 45 tunni, kui vähendatud 
iganädalane puhkeperiood ei ole 
lubatud …<36 h X   

 Makse liigid    

35 Artikli 10 
lõige 1 

Palga sidumine läbisõidetud vahemaaga või veetud kauba 
kogusega 

X   

2. Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 rikkumised kategooriate kaupa 

 Sõidumeerikute paigaldamine    

36 Artikli 3 
lõige 1 

Ei ole paigaldatud ega kasutata tüübikinnituse saanud 
sõidumeerikuid 

X   

 Sõidumeerikute, juhikaartide või salvestuslehtede kasutamine    

37 Sõidumeerikud ei toimi korrektselt (nt sõidumeerikuid ei ole 
nõuetekohaselt kontrollitud, kalibreeritud ega plommitud) 

X   

38 

Artikkel 13 

Sõidumeerikuid ei kasutata nõuetekohaselt  
(ei kasutata kehtivat juhikaarti, väärkasutus, …) 

X   

39 Kaasasolevate salvestuslehtede arv ei ole piisav  X  

40 Salvestuslehe näidis ei ole saanud tüübikinnitust  X  

41 

Artikli 14 
lõige 1 

Ei ole kaasas piisavalt palju paberit väljatrükiks   X 

42 Artikli 14 
lõige 2 

Ettevõtja ei säilita salvestuslehti, väljatrükke ega 
allalaaditud andmeid  

X   

43 Artikli 14 
lõige 4 

Juhil on rohkem kui üks kehtiv juhikaart  X   

44 Artikli 14 
lõige 4 

Kasutatakse juhikaarti, mis ei ole juhi enda kehtiv kaart  X   

45 Artikli 14 
lõige 4 

Kasutatakse defektset või aegunud juhikaarti  X   

46 Artikli 14 
lõige 5 

Salvestatud ja talletatud andmed ei ole kättesaadavad 
vähemalt 365 päeva  

X   



47 Kasutatakse määrdunud või kahjustada saanud 
salvestuslehti või juhikaarte, andmed on loetavad 

  X 

48 Kasutatakse määrdunud või kahjustatud salvestuslehti või 
juhikaarte, andmed ei ole loetavad 

X   

49 

Artikli 15 
lõige 1 

Seitsme kalendripäeva jooksul ei esitata taotlust 
kahjustatud, puudulikult töötava, kadunud või varastatud 
juhikaardi asendamiseks 

 X  

50 Salvestuslehtede/juhikaartide mittenõuetekohane 
kasutamine 

X   

51 Ilma loata eemaldatakse salvestuslehed või juhikaart nii, 
et see mõjutab asjaomaste andmete salvestamist 

X   

52 Ilma loata eemaldatakse salvestuslehed või juhikaart nii, 
et see ei mõjuta salvestatavaid andmeid 

  X 

53 Salvestuslehte või juhikaarti kasutatakse ettenähtud 
perioodist kauem, kuid andmed ei lähe kaotsi 

  X 

54 Salvestuslehte või juhikaarti kasutatakse ettenähtud 
perioodist kauem ning andmed lähevad kaotsi 

X   

55 Andmeid ei sisestata käsitsi, kui see on nõutav X   

56 

Artikli 15 
lõige 2 

Ei kasutata õiget salvestuslehte või juhikaarti õiges avas 
(mitme juhiga sõiduki puhul) 

X   

57 Salvestuslehel registreeritud aeg ei vasta sõiduki 
registreerimisriigi ametlikule ajale 

 X  

58 

Artikli 15 
lõige 3 

Lülitite mittenõuetekohane kasutamine X   

 Sisestatavad andmed    

59 Salvestuslehele ei ole kantud perekonnanime X   

60 Salvestuslehele ei ole kantud eesnime X   

61 Puudub salvestuslehe kasutamise alguse või lõpu kuupäev  X  

62 Puudub salvestuslehe kasutamise alguse või lõpu koht   X 

63 Salvestuslehele ei ole kantud registreerimisnumbrit   X 

64 Salvestuslehele ei ole kantud läbisõidumõõdiku näitu 
(reisi algus) 

 X  

65 Salvestuslehele ei ole kantud läbisõidumõõdiku näitu 
(reisi lõpp) 

  X 

66 

Artikli 15 
lõige 5 

Salvestuslehele ei ole kantud sõiduki vahetamise aega   X 

67 Artikli 15 
lõige 5a 

Sõidumeerikusse ei ole sisestatud riigi sümbolit   X 

 Andmete esitamine    

68 Keeldutakse kontrollist X   

69 

Artikli 15 
lõige 7 

Ei esitata jooksva päeva kandeid X   



70  Ei esitata eelneva 28 päeva kandeid X   

71 Juhikaardi olemasolul ei esitata sellele salvestatud andmeid X   

72 Ei esitata jooksval nädalal ja eelnenud 28 päeval koostatud 
käsikirjalisi kandeid ja väljatrükke 

X   

73 Ei esitata juhikaarti X   

74 

 

Ei esitata jooksval nädalal ja eelnenud 28 päeval tehtud 
väljatrükke 

X   

 Pettus    

75 Võltsitakse, varjatakse või hävitatakse salvestuslehtedel 
registreeritud andmeid, sõidumeerikusse või juhikaardile 
salvestatud andmeid või sõidumeeriku väljatrükke 

X   

76 Sõidumeerikut, salvestuslehte või juhikaarti käsitsetakse 
viisil, mis võib kaasa tuua andmete ja/või trükitud teabe 
võltsimise 

X   

77 

Artikli 15 
lõige 8 

Sõidukis on seade, mida saab kasutada andmete ja/või 
trükitud teabe võltsimiseks (nupp/juhe …) 

X   

 Rike    

78 Riket ei paranda heakskiidetud paigaldaja või töökoda  X   

79 

Artikli 16 
lõige 1 

Riket ei parandata teel  X  

 Andmete käsitsi sisestamine väljatrükkidele    

80 Juht ei märgi kogu teavet nende perioodide kohta, mida 
enam ei registreerita, sest sõidumeerik ei ole töökorras või 
töötab puudulikult 

X   

81 Ajutisele lehele ei ole kantud juhikaardi numbrit ja/või nime 
ja/või juhiloa numbrit 

X   

82 

Artikli 16 
lõige 2 

Ajutisel lehel puudub allkiri  X  

83 Artikli 16 
lõige 3 

Kaotatud või varastatud juhikaardi kohta ei tehta ametlikku 
avaldust selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus vargus 
toimus 

X   

 
Märkus: rikkumise I aste tähistab väga rasket rikkumist, II aste tähistab rasket rikkumist ja III aste 
kerget rikkumist. 
 
 
 
 
Juhan Parts 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister 


