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Autom Põltsamaa LK    B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

•Loenguid  viiakse läbiauditoorselt
          
B-kategooria esmaõppe õppeainete mahud teemade lõikes Tabel 1

Juhi esmaõppe algaste
Teooriaõpe Sõiduõpe

Teema 
nr

Moodul Õppe-
tunde

Teema 
nr

Moodul Sõidu- 
tunde

T1 Moodul 1 10 S1 Moodul 1 2

T11 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest. 0,5 S11 Juhi tööasend ja turvavarustus. 0,5
T12 Iseseisvaks õppimiseks juhendamine. 1,5 S12 Sõiduki käsitsemine. 1,5
T13 Liiklus kui süsteem. 3 S13 Sõiduõpe individuaalse programmi järgi
T14 Ohutu liiklemise põhimõtted. 2
T15 Teiste liiklejatega arvestamine. 1
T16 Sõiduki turvalisus. 1
T17 Inimene sõidukijuhina. 1 S14 Sõiduoskuste hindamine
T2 Moodul 2 10 S2 Moodul 2 14

T21 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites. 3 S21 Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel. 4
T22 Sõidujärjekord sõites. 3 S22

S
õi

du
k 

i Sõidu lõpetamine ja parkimine 2
T23 Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis. 1 S231 Sõiduki juhtimine intensiivses linnaliikluses 2

T24 Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine. 1 S232 Maanteesõit 2



T25 Käitumine liiklusõnnetuse korral. 2 S233 Ristmike ületamine 2

S234 Sõiduki manööverdamine erinevates liiklusoludes 1

S235 Sõiduki iseseisev juhtimine etteantud teekonnal 1

S24 Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi

T3 Moodul 3 5 S3 Moodul 3 4
T31 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige. 1 S31 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige. 1
T32 Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil. 1 S32 Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal. 1
T33 Keskkonda säästev auto kasutamine. 1 S33 Keskkonda säästev sõiduki juhtimine. 1
T34 Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes. 1 S34 Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi ja tagasiside kursuse

kohta
1

T35 Läbitud teemade kokkuvõte ja tagasiside kursuse kohta 1
Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus *

PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1 PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1
Kokku esmaõppe algastes 26 Kokku esmaõppe algastes 21

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus **
RT Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid 2 RS Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused 1

Kokku esmaõppe algasteesmaõppes 28 Kokku esmaõppe algasteesmaõppes 22
Esmaõppe algastme liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

Esmase juhiloa saamine
Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

Teooriaõpe Sõiduõpe
LT1 Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav

mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes
3 LS1 Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava

sõiduviisi süvendamine.
2

LT2 Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1 LS2 Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul. 1
Kokku lõppastme koolituses 4 Kokku lõppastme koolituses 3

* - Kui esmaõppe algaste koolitus läbiti ajal, mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida esimesel võimalusel pärast esmaõppe algaste
läbimist.
** - Jõustub 1. jaanuaril 2012.



B-kategooria esmaõppe õppekava üldalused
Õpetamise korralduslikud alused B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus koosneb

teoorialoengutest  ja  õppesõitudest  vastavuses  koolitaja
õppeplaanile.  Teoorialoengud  viiakse  läbi  auditoorse
õppe vormis või auditoorse, elektroonilise ja praktikumi
õpete kombineeritud vormis.
A  l      g  a  s  tm      e õppesõidud toimuvad koolitaja sõidukiga. 
L  õpp  a  s  tm      e õppesõidud toimuvad koolitaja sõidukiga või 
õpilase soovil ja  koolitaja nõusolekul õpilase kasutuses 
oleva autoga.

Tegevused ja meetodid
õpiväljundite saavutamiseks

Auditoorsed ja elektroonilised loengud on oma
temaatikalt ja ülesehituselt sarnased. Aine
näitlikustamiseks kasutatakse pilte, skeeme, videoklippe
jm näitlikustavat koos vastavasisuliste aruteludega.

Hindamismeetodid (õpiväljundite
saavutamise kontrollimine)

A  l      g  a  s  t      e  :
Iga loengu lõpus vastatakse küsimustele, mille temaatika
lähtub  antud loengus läbivõetust ja teadmiste kontrolli
tulemused   fikseeritakse   igakordselt.   Koolituse   lõpus
toimub  teadmiste  kontroll,  mis  hõlmab  kogu  kursuse
vältel läbitud õppematerjali. Õppesõidul märgitakse
õpingukaardile  iga sõidutunni lõpus,  kas õpilane
omandas  antud   teemal  sõiduki  juhtimiseks  vajalikud
oskused  (sooritas/ei  sooritanud).  Enne  linnaliiklusesse
lubamist  viiakse  läbi  sellekohane  hindamine,  ja  enne
koolituskursuse lõpetamist  viiakse läbi üldine
sõiduoskuste hindamine.
L  õpp  a  s  t      e  :
Koolituse  viimases  auditoorses  teoorialoengus  toimub
teadmiste kontroll ja arutelu õpitu kohta. Elektroonilises
õppevormis lahendatakse lisaks iga elektroonilise loengu
lõpus teadmiste kontroll. Õppesõidul märgitakse
õpingukaardile, kas õpilane  läbis  antud teemal sõiduki
juhtimiseks vajalikud oskused (sooritas/ei sooritanud).

Hindamiskriteeriumid (nõuded
õppetulemuste hindamisele)

A  l      g  a  s  t      e  :
Loengujärgse teadmiste kontrolli  tulemuste alusel
hinnatakse õppematerjali  omandamine ja vajadusel
antakse täiendavad kodused ülesanded.  Elektroonilises
õppekeskkonnas lahendatud teadmiste kontroll loetakse
sooritatuks,   kui   õigesti   on   vastatud   vähemalt   90%
küsimustest.  Koolituse  lõpus  tehtav  teadmiste  kontroll
loetakse  edukalt  sooritatuks,  kui   õigesti  on  vastatud
vähemalt   56  küsimust  60-st.  Märge   linnaliiklusesse
lubamise  kohta  tehakse  õpingukaardile  peale  põhiliste
sõiduki valitsemise võtete omandamist. Viimases
õppesõidus  viiakse  läbi  tund  teemal  sõiduki  iseseisev
juhtimine etteantud teekonnal ja see loetakse sooritatuks,
kui õpilase  oskused vastavad mootorsõidukijuhi
kvalifikatsiooninõuetele.
L  õpp  a  s  t      e  :
Teooriaõpe loetakse sooritatuks kui õpilane on
omandanud säästliku, keskkonnasõbraliku, teisi liiklejaid
arvestava  sõidustiili-  ja  libedates  teeoludes  käitumise



põhitõed.   Elektroonilises   õppekeskkonnas  lahendatud
teadmiste  kontroll  loetakse  sooritatuks,  kui  õigesti  on
vastatud vähemalt olenevalt loengust 80-90%
küsimustest.  Õppesõidus on rohkem motiveeritud sõitma
keskkonda   säästvalt,   riske   vältivalt   ja   teisi   liiklejaid
arvestavalt   ning   oskab   äkkpidurdada   ja   teab,   kuidas
kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid.

Õppeainete läbimise ajaline plaan A  l      g  a  s  tm      e  läbimise  minimaalne  aeg  on  6 nädalat,
l      õpp  a  s  tm      e koolitusel vähemalt 1 päev

Õppeaine mahud A  l      g  a  s  tm      e  teooriakursuse  maht  on  vähemalt  25  tundi,
millest elektroonilise õppevormi puhul peab koolitatav
iga  teooriaõppe mooduli läbimisel osalema vähemalt 2
tundi   auditoorsetes  loengutes,  ning õppesõite   tuleb
läbida vähemalt 20 sõidutundi.
Pimeda aja koolituse maht on teooriaõppes vähemalt 1
tund ja õppesõitu vähemalt 1 sõidutund.
Algastme libedasõidu riskivältimise koolituse maht on
teooriaõppes vähemalt 2 tundi ja õppesõitu vähemalt 1
sõidutund.
L  õpp  a  s  tm      e koolituse maht on vähemalt 4 teooriatundi,
millest  elektroonilise õppevormi puhul peab koolitatav
osalema vähemalt 1 tunni auditoorses loengus ja
libedasõidu riskivältimise teooriaõppe 1 tunni
praktikumina  õppekohas,  ning  õppesõitu  peab  läbima
vähemalt 3 sõidutundi.
Õppeainete mahud teemade lõikes Tabelis 1

Iseseisva töö sisu A  l      g  a  s  tm      e  s   tuleb   õppijal   iseseisvalt   täiendavalt   läbi
töötada   liiklusreeglid, lahendada liiklusteste,   lugeda 
temaatikaga seotud liiklusohutuse alast kirjandust 
(paberkandjal või elektroonilise õppe materjalidena). 
L  õpp  a  s  tm      e  s puudub.

Kohustusliku kirjanduse loetelu A  l      g  a  s  tm      e  s Liiklusseadus 2011 ja liiklustestid.
L  õpp  a  s  tm      e  s puudub.

Juhendaja roll ja võimalused
juhendaja kaasamiseks juhi 
ettevalmistamisel täiendava 
sõidupraktika saamisel.

A  l      g  a  s  tm      e  s piisava sõidukogemuse omandamisel
(Õpingukaardil märge „lubatud teeliiklusesse“) on 
õpilasel  võimalik  seadusega  kehtestatud  korras  teha 
lisasõite  juhendajaga. Lisasõite juhendajaga ei arvestata 
kooli õppekavas ettenähtud sõidutundide läbimisena. 
L  õpp  a  s  tm      e  s puudub.






