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Maht  tundides:  70 tundi, teooria 58, praktika 12 

 

Õppekava koostamise alus: 

1. „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse 

vormi kehtestamine“ – määrus nr 87  

2. Autoveoseadus § 28 

 

Sihtrühm: Alustavad kutselised autojuhid, kellel eelnev kogemus ja väljaõpe puudub. 

Eeltingimus õppe alustamiseks:  C1 või C -kategooria mootorsõidukijuhiloa olemasolu 

Piirangud õpperühma suurusele:  Maksimaalne õppegrupi suurus 25 inimest 

Õppekeel: eesti keel, vene keel 

 

Eesmärk:  

1. Koolituse läbimine annab vajaliku ettevalmistuse töötamiseks autojuhina tasu eest 

2. Põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesoleva õppekavas toodud teemade mahus 

3. Ohutute ja keskkonnasäästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks 

 

Õpiväljundid 

Koolitusel osaleja: 

1. omandab kaasajastatud teadmised liiklusalase seadusandluse muudatustest 

2. omandab teadmised autojuhi töö- ja puhkeaja korraldamise kohta 

3. oskab kasutada analoog ja digitaalset sõidumeerikut 

4. teab, kuidas veoseid kinnitada ja arvestab kinnitusvahendite valikul veose ja sõiduki eripärasid 

ning veosele liikumise ajal mõjuvate jõudude mõju. 

5. omandab teadmised säästliku- ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili kohta 

6. oskab ühendada vedukit haagisega, teostada ohutuskontrolli 

7. oskab kasutada rakendusi teekonna planeerimiseks 

8. tunneb veondusalaseid õigusakte ja saab aru veoettevõtte toimimise põhimõtetes. 

  

 

Õppemeetodid ja õppekorralduse lühikirjeldus.  

Koolituse läbiviimisel kasutatakse: koolitatavat aktiveerivat loenguvormi, visualiseerimist, rühmatööd ja 

sõidumeerikute õppes digitaalse ja analoog sõidumeerikute õppesimulaatoreid. Veoseohutuse õpetamiseks 

kasutatakse veoseohutuse ja hõõrdeteguri õppestendi. Praktilise õppe läbiviimiseks kasutatakse vajadusel 

poolhaagisega veoautot, õppeplatsi ning kaupade laadimise vahendeid ja kinnitustarvikuid. 

Käsitlemist leiavad järgmised teemad ja mahud: 

Põhiained: 

 Autovedude korraldus ja logistika, 28 tundi (teooria 24, praktika 4) 

 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, 17 tundi (teooria 13, praktika 4) 
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 Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika, 4 

 Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia, 9 tundi (teooria 6, praktika 3) 

 Kindlustused 2 tundi 

 Vastutus, 4 tundi 

 Tööõiguse alused, 6 tundi (teooria 5, praktika 1) 

Kokku põhiained: 70 tundi, millest teooria 58 ja praktika 12 

Õpe viiakse läbi auditoorselt ja vajadusel välitingimustes praktikabaasis. 

 

Tulemuse kontrolli viis : eksam 

 

 

Õpikeskkond (õppemateriaalse baasi ja õppevahendite üldiseloomustus) 

Teooriaõpe ja teadmiste kontroll toimub koolitaja õppeklassis või mõnes teises tervisekaitse nõuetele 

vastavas ruumis või koolituse tellija ruumides. Klassiruumid on sisustatud õppelaudadega. Koolituse käigus 

kasutatakse projektorit, pabertahvlit, õppesimulaatoreid. Igale õpilasele jagatakse kirjutusvihik, 

kirjutusvahend. Õppematerjalid on kaasaegsed nii paberil kui ka elektroonilisel kujul. Välipraktika 

sooritatakse kinnisel territooriumil, kus kasutatakse poolhaagisega autorongi, rattakette, kaupade laadimis 

ja kinnitamistehnikat jne. 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks 

Eksami sooritamise nõuded. Õigete vastuste arv vähemalt 80%.  

 

Teooriaeksam: koolitusel osaleja vastab, pärast teooriaõpet kirjalikult 30-le valikvastustega küsimusele. 

Õigete vastuste arv teooriaeksamil vähemalt 80%. 

Praktilise eksam: sooritatakse üks praktiline ülesanne. Õpilane peab saama valida eksamipileti alusel 

vähemalt viie erineva õppekavas sisalduva praktilise ülesande vahel. Praktikatöö positiivne sooritamine. 

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Ametikoolitus OÜ tunnistus kursuse läbimise kohta, kus on peal tunnistuse number, kursuse läbimise aeg 

ja maht, osaleja nimi, isikukood, õpiväljundid ja tunnistuse väljastamise kuupäev. 

 

 

Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded 

1. Õpetaja peab valdama nõutavate õppeainete aluseid 

2. Õpetaja peab omama õppeaine profiilile vastavaid töökogemusi 

3. Õpetaja peab omama kõrg või kesk-eriharidust 

4. Õpetaja peab olema osalenud erialasel täiendkoolitusel 

 

 

 Hindamiskriteeriumid  

 

Mitteeristav hindamine, tulemus on „jah“ (sooritatud) või „ei“ (mittesooritatud). 

Väljund Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 
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Koolitusel omandatud 

teadmiste kontrollimine. 

Koolitusel osaleja vastab 

kirjalikult kahekümnele 

valikvastustega 

küsimusele. 

Positiivse tulemuse annab 

koolitusel osalejale, kui õigesti 

on vastatud 80% küsimustest 

Oskab kasutada 

sõidumeerikut, täita 

korrektselt saatelehte, 

planeerida töö- ja puhkeaega, 

kavandata teekonda, täita 

kindlustusdokumente, rihmade 

kogust kauba kinnitamisel 

arvutada, veoahinda arvutada. 

Koolitusel osaleja 

sooritab ühe praktilise 

ülesande. 

Koolitusel osaleja täidab edukalt 

ühe ülesande. 
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