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 Autojuhi teadmistele esitatavad põhinõuded 

Autojuht peab teadma: 
1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga 
seonduvat; 
2) suhtlemispsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete olukordade lahendamise viise ja 
meetodeid; 
3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning 
tehnoülevaatuse läbiviimise korda; 
4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere, rataste ja rehvide, elektri- ja 
valgustussüsteemi ning toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet; 
5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise; 
6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid; 
7) keskkonnasäästlikke meetmeid; 
8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid; 
9) ettevõtluse aluseid, ettevõtluse vorme ja äriühingute liike ning nende registreerimise korda; 
10) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi; 
11) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist; 
12) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning tähendust; 
13) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo liikide iseärasusi: 
– siseriiklikul veol; 
– rahvusvahelisel veol; 
– oma kulul korraldataval veol; 
– veol tasu eest; 
14) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega seonduvat; 
15) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi kutsetegevusega seotud sätteid; 
16) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest, kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud 
töösisekorra eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust. 
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1. Tööõiguse alused   1   1 - 

2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia   1   1 - 
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4. Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused   1  1  

5. Taksovedude korraldus, seadusandluse muudatused   1   1 - 

6. Kindlustused   1   1 - 
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Õppetöö kestus 

Taksojuhi täienduskoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on vähemalt üks päev. 
 
Lisanõuded taksojuhile 

(1) Taksojuht peab teadma: 
1) tema kutsetegevuses vajalikke mõistlikke suhtlemisnõudeid erinevate kategooriate sõitjatega 
suhtlemisel; 
2) sõitjate teenindamise taset mõjutavaid tegureid ja põhjusi; 
3) taksovedude korraldust reguleerivaid õigusakte; 
4) füüsilisest isikust ettevõtjana kutsetegevuse tulude ja kulude kujunemist ning maksude arvestamise 
korda; 
5) kohaliku omavalitsusorgani poolt kehtestatud taksovedude eeskirja nõudeid ja teeninduspiirkonda; 
6) sõitjate pealevõtmise korda ja sõitjate õigusi takso kasutamiseks väljaspool järjekorda; 
7) taksosõidu ja ooteaja tariife ning hinna kujundamise korda; 
8) taksomeetri sõidukiga kohandamise korda; 
9) taksojuhi ja sõitja õigusi ja kohustusi; 
10) taksoteenindusettevõtete dispetšerteenistuste tegevuse eesmärke, põhimõtteid ja tegutsemise korda; 
11) turvameetmeid taksojuhi ja sõitja elu ning tervise kaitseks. 

(2) Taksojuht peab oskama: 
1) valida sõites kõige ohutumaid ja lühemaid marsruute, vajadusel kasutada teede kaarte ja skeeme; 
2) juhtida, kiirendada ja peatada taksot sõitjatele ohutu sujuvusega; 
3) kasutada taksomeetrit nõuetekohaselt; 
4) vormistada ja välja anda kviitungit sõiduhinna tasumise kohta; 
5) kasutada takso sideseadmeid tööks vajaliku ühenduse saamiseks dispetšeriga; 
6) rakendada vajalikke turvameetmeid sõitjate ohutuse tagamiseks. 
 
 

Õppekavas toodud õppeainete temaatiline plaan  

1. jaotis Tööõiguse alused  

§ 121.  Tööleping 

 (1) Töölepingu sõlmimine, selle muutmine, lõpetamine, üleminek, tühistamine, ülesütlemine. 

 (9) Füüsilisest isikust ettevõtja erisused. 
  

  

§ 1291.  Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste teenindamine 

 (1) Puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste õigused. 

 (2) Taksojuhi kohustused lõikes 1 nimetatud isikute teenindamisel. 
  



§ 131.  Üldnõuded 

 (4) Nõutavad lisaseadmed, sealhulgas taksomeeter, printer, plafoon. 

 (5) Taksomeetrite tüübikinnitus, kohaldamine, taatlemine. 

  

§ 1361.  Sõiduki täiendav lisavarustus 

 (1) Sõidukile paigaldatavad satelliitpositsioneerimise seadmed. Tähiste ja tingmärkide tundmine. 
Satelliitpositsioneerimise seadme abil otsitava tänava ja objekti leidmine. 

 (2) Hädaabi kõne «e-call» süsteemi seadmed. 
]  

§ 141.  Transpordiökonoomika alused 

 (6) Füüsilisest isikust ettevõtja poolt makstavad riiklikud maksud. 

5. jaotis Taksovedude korraldus  

§ 143.  Üldnõuded 

 (1) Taksoveo eeskiri. Taksoveo mõiste ja teeninduspiirkond. Kohaliku omavalitsuse organi osa 
taksoteeninduse korraldamisel. 

 (2) Taksoveoluba. 

 (3) Taksoveolubade väljaandmise kord. 

 (4) Taksoveolubade väljaandjad. 

 (5) Sõidukikaart. 

 (6) Taksoveolubade arvu piiramine jms. 

 (7) Taksojuhi kvalifikatsiooninõuded. 
 

6. jaotis Kindlustused  

§ 149.  Üldsätted 

 (1) Eesti kehtivad nõuded kindlustuse osas. Kindlustuse eri liikide puhul käsitletavad taksojuhte 
puudutavad küsimused. Vabatahtliku ja sundkindlustuse mõisted. 

 (2) Ülevaade Eestis tegutsevatest kindlustusseltsidest. 

 


