
 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

Õppekava õppeaines 
 

Liiklusõpetus 
 

 

ÜLDALUSED 
 

Liiklusõpetuse viimine gümnaasiumi õppekavasse B-kategooria mootorsõidukijuhi algõpe 

teooriakursuse mahus aitab oluliselt vähendada riski sattuda liiklusõnnetusse, kuna koolituse läbinu 

oskab seda vältida ja koolituse tulemusel paraneb selles osalenu liiklusdistsipliin. Koolituse 

läbimine tõstab oluliselt ka koolitatute ja kaasinimeste turvalisust ka juhul, kui kasutatakse muid 

sõidukeid. Koolitusel osalemise läbi on võimalik mõjutada õpilaste käitumist positiivselt ning 

suurendab õppurite huvi antud õppeasutusse õppima asumiseks. 

 

Liiklusõpetuse kursusel osalejal on võimalik omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi 

kvalifikatsioon, kui koolitatav sõlmib kursust alustades mootorsõidukijuhi koolitajaga OÜ Autosõit 

lepingu sõidukursuse, pimeda aja koolituse, algastme libedasõidu riskivältimise koolituse ja 

mootorsõidukijuhi esmaabi koolituse läbimiseks. Nimetatud lisakursuste läbimine on B-kategooria 

mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni omandamisel ette nähtud Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri poolt 27.06.2011 määrusega nr 60 kehtestatud "Mootorsõidukijuhi 

ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad." 

 

Liikluskursusel osaleja, kes soovib omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni peab 

koolitust alustades olema vähemalt 15,5 aastat vana ja omama tervisetõendit (perearstilt), mille 

kohaselt tohib ta juhtida vähemalt B-kategooria mootorsõidukit. B-kategooria mootorsõidukijuhi 

koolituse täies mahus läbinule ja eksamid edukalt sooritanule väljastab mootorsõidukijuhi koolitaja 

mootorsõidukijuhi  koolituskursuse tunnistuse, mis annab selle omanikule õiguse tähtajatult B-

kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemiseks Maanteeameti liiklusregistri büroos. 

Juhtimisõiguse taotlemiseks liiklusregistris peab isik olema vähemalt 16-aastane. 16-17-aastane isik 

saab Maanteeameti liiklusregistris taotleda piiratud juhtimisõiguse (tohib juhtida B-kategooria 

mootorsõidukit lapsevanema või tema esindaja juuresolekul ja tohib juhtida mopeedi), 18 aastane 

saab taotleda esmase juhtimisõiguse. 

 

1. EESMÄRGID 
 

1.1. Liikluskoolituse õppe-eesmärgid  

 

1.1.1. Koolituse teooriakursus mahus 35 tundi jaotatakse kolmeks mooduliks ja see koosneb 

mootorsõidukijuhi õppekava kohasest 26 teooriatunnist; 8 harjutustunnist, mille vältel sooritatakse 2 

kontrolltööd (üleminekul 2 ja 3 moodulile) ja 1 tunnist teooriaeksami sooritamiseks. Õpetaja suunab 

õpinguid ainekaartidel toodud õppeesmärkide kohaselt. Harjutustundides toimub 

liiklussituatsioonide analüüs grupitööna ja individuaalselt situatsioone analüüsides. 
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1.1.2. Liikleja oskus vältida riski 

Liikleja peab õppima riski ette aimama ja vältima. Risk võib olla põhjustatud juhi hoiakust, 

seisundist, teiste liiklejate tegevusest, liiklusoludest ja sõiduki tehnoseisundist. Riski ette nägemise 

ja ennustamise ning selle kaudu liiklusohu vältimise ja tegutsemise oskus on kogu sõiduoskuse 

keskne teema. Juhil peab välja kujunema võime aimata tekkivat ohtu, mis on väljaspool juhi 

vaatevälja, kuid võib avalduda igal järgmisel sekundil, igal järgmisel meetril. 

 

1.1.3. Liiklejate vastastikuse mõju tunnetamine 

Üks õppe-eesmärke on õpilase suunamine teiste liiklejate tegevuse ettenägemisele ja oma tegevuse 

mõistetavaks tegemisele. Õpilane peab tajuma, et ohutuks ja häireteta liikluseks on vaja liigelda 

sujuvalt, aimata ette teiste liiklejate tegevust, vältida nende vigu ja endal hoiduda ootamatute 

olukordade tekitamisest. 

 

1.1.4. Liikleja toimetuleku oskus mitmesugustes liiklusolukordades 

Liikleja peab õppima toime tulema mitmesugustes liiklusolukordades, oskama tajuda kaasliiklejate 

kaugust, liikumiskiirust ja -suunda.  

 

1.1.5. Oma tegevuse hindamise oskus  

Liiklejale on väga tähtis oskus hinnata oma sõiduoskust juhina ja liiklusolukordi. See on eriti tähtis 

siis, kui juht alustab iseseisvat sõitu, kus tagasiside oma tegevusest ei ole nii kättesaadav, kui 

koolitaja õpetaja juhendusel sõites. Tuleb osata arvestada ka väsimust ja emotsionaalset seisundit 

ning enda kui juhi hetkeolukorra hindamise võimet. Oma käitumise ja võimete arvestamise oskuse 

kujundamine on koolituse üks tähtsamaid ülesandeid.  

 

1.2. Mootorsõiduki juhi koolituse õppe-eesmärgid (lisakoolitustel osalejatele, kes taotlevad B-

kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni). 

 

1.2.1. Sõiduoskuse õppimine (minimaalselt 21 sõidutundi). 

Sõiduoskuse õpingute sisu tuleneb mootorsõidukijuhi õppekavast ja sõiduki juhtimise tegevusest 

liikluse tavaolukordades, milleks on: 

1) sõidukijuhtimisliigutused ja juhi otstarbekohane tegevusjärjekord; 

2) liikluse jälgimise oskus, juhile vajaliku tähelepanuvõime kujundamine; 

3) teeolude hindamise ja sõiduteekonna valiku oskus. 

 

1.2.2. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus (2 tundi). 

Luuakse eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks 

pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. 

 

1.2.3. Juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus (3 tundi). 

Näitlikustatakse juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt. Luuakse eeldused 

mõistmaks, et sõidukit ei saa hetkega seisma ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt 

ruumi, kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust. 

 

1.2.4. Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus (16 tundi). 

Anda õpilasele teadmised esmaabivõtetest ning harjutada neid praktilises õppes. 
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2. LIIKLUSÕPETUSE  AINE SISU JA MAHT 
 

2.1. Õppetöö maht.  

Liiklusõpetuse aine maht on 35 tundi ja see koosneb mootorsõidukijuhi õppekava kohasest 3 

moodulist. Õppetöö koosneb 12 loengust ja igas loengus on kokku kolm loengu- ja/või 

harjutustundi.  

 

2.1.1. Õppetundide arv moodulites on järgnev: 

-  Esimene moodul 11 tundi teooriat ja üks harjutustund. 

-  Teine moodul 10 tundi teooriat ja kaks harjutustundi. 

-  Kolmas moodul 5 tundi teooriat, viis harjutustundi ja teooriaeksam 1 tund 

 

2.1.2. Kõik liiklusõppe kursusel osalejad saavad OÜ Autosõit e-õppe keskkonna kasutamise 

võimaluse. Õpilastel on e-õppe keskkonnas võimalik kuulata täiendavalt klassis läbitud loenguid, 

lahendada teste ja kasutada OÜ autosõit koolitusmaterjale. 
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2.2. Õppepäevad teemade järgi: 

 

Õppepäev Teema nr. Põhiteema Tundide arv 

1 

T11 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest. 0,5 

T12 Iseseisvaks õppimiseks juhendamine 1,5 

T13/1 Liiklus kui süsteem 1 

2 

T13/2 Liiklus kui süsteem 1 

T13/3 Liiklus kui süsteem 1 

T13/4 Liiklus kui süsteem  1 

3 

T14/1 Ohutu liiklemise põhimõtted  1 

T14/2 Ohutu liiklemise põhimõtted  1 

T15 Teiste liiklejatega arvestamine  1 

4 

T16 Sõiduki turvalisus 1 

T17 Inimene sõidukijuhina 1 

 Harjutustund / kontrolltöö 1 

5 

T21/1 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 1 

T21/2 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 1 

T21/3 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 1 

6 

T22/1 Sõidujärjekord sõites 1 

T22/2 Sõidujärjekord sõites 1 

T22/3 Sõidujärjekord sõites (kodus T21-40) 1 

7 

T23 Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis 1 

T24 Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine 1 

 Harjutustund 1 

8 

T25/1 Käitumine liiklusõnnetuse korral 1 

T25/2 Käitumine liiklusõnnetuse korral 1 

 Harjutustund / kontrolltöö (kodus T41-50) 1 

9 

T31 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 1 

T32 Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil 1 

 Harjutustund (kodus T51-64) 1 

10 

T33 Keskkonda säästev auto kasutamine 1 

T34/1 Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes 1 

 Harjutustund  1 

11 

T34/2 Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes 1 

 Harjutustund 1 

 Harjutustund 1 

12 
 Harjutustund 1 

T35 Teoreetiliste teadmiste kontroll (eksam) 1 

Õppetunde kokku 35 
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2.3. Juhi esmaõppe algastme koolituse teooriaõppe ainekaardid 

 

T 1.1. (loeng 1) Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 
Pole. 

Aine lühikirjeldus 

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse 

eesmärkidest ja koolitajaõppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd 

reguleerivatest dokumentidest. Seatakse koolitusele ühised eesmärgid. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, 

õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused olukorrale, kus juhi 

ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid ja õpilase juhilubade 

saamisega ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju 

kokku. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab juhiloa saamise tingimusi ja korda; 

• teab õppetöö korraldust; 

• teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente; 

• on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse 

eesmärgid. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

liiklusmärkide tähendused. 
Kohustuslik 

kirjandus 
Puudub 
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T 1.2. (loeng 1) Iseseisvaks õppimiseks juhendamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitakse pärast tundi ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest”. 

Aine lühikirjeldus 

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames 

palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. 

Aidatakse õpilasel koostada individuaalne õppeplaan – õppetöö ajaline jaotus, 

iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli 

õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest. 

Aine üldeesmärgid 
Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel 

koostada individuaalne õppeplaan. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• on valmis vastutama oma õppimise eest; 

• on koostanud individuaalse õppeplaani; 

• teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

liiklusmärkide tähendused. 
Kohustuslik 

kirjandus 
Puudub 
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T 1.3. (loeng 1;2) 

 

Liiklus kui süsteem 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja 

eesmärkidest” ning ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus 

Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus – 

moodustades süsteemi. Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus – muutused 

ühes kutsuvad esile ka muutused teistes.  Antakse ülevaade olulisemast 

süsteemi erinevate osade kohta – terminind, liiklusalane seadusandlus, sõiduk, 

liikluskorraldusvahendid jms. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat; 

• teab  liikluskorraldusega seotud põhimõtteid; 

• mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana; teab liikluse 

positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja tervisele. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

liiklusmärkide tähendused. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 2 ja Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 



 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

T 1.4. (loeng 2;3) Ohutu liiklemise põhimõtted 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 

Läbitud ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ”Iseseisvaks 

õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus 

Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval selgeks 

õppida ei ole võimalik. Aine raames analüüsitakse tüüpilisemaid liiklusolukordi 

ja arutletakse, millised on juhi võimalused tagada ohutus nendes olukordades. 

Sõnastatakse ühiselt ohutu liiklemise põhimõtted. Omandatakse piki- ja 

külgvahe ning sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasutamisega seotud 

reeglid. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete tähelepanekute 

tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik, õigeaegsed ja piisavad 

märguanded, ohutu piki- ja külgvahe hoidmine, liiklusreeglitest 

kinnipidamine ja teiste liiklejatega arvestamine; 

• teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid; 

• teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid; 

• on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

teekattemärgistuste tähendused. 

Kohustuslik 

kirjandus 
Liiklustestid 
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T 1.5. (loeng 3) Teiste liiklejatega arvestamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  
Aine läbimise 

eeltingimused 

Läbitud ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ”Iseseisvaks 

õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus 

Liiklejate käitumises on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist jms 

tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega paremini 

arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult õnnetuseni kui teine 

pool teab mida ette võtta õnnetuse ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, 

milliseid liiklejate rühmi on, millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga 

liikleja saab neid eripärasid teades ohutuse tagada. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi; 

• teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid; 

• teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega  (nt vähem 

• kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu 

suurendavaid tegureid; 

• omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama eripäradega, mis on 

seotud erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega; 

• mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamise tähtsust; 

• on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem 

kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

teekattemärgistuste tähendused. 
Kohustuslik 

kirjandus 
Liiklustestid 
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T 1.6. (loeng 4) Sõiduki turvalisus 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 

Läbitud ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ”Iseseisvaks 

õppimiseks juhendamine”. Turvahalli külastus võib toimuda esmaõppe algaste 

jooksul. 

Aine lühikirjeldus 

Autotööstus areneb väga kiiresti. Sõidukite tootjad pööravad järjest suuremat 

rõhku sõidukite turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda 

ohutuse suurendamiseks kasutada teades  sõidukis oleva turvavarustuse 

tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada. Kõige parem on 

turvavarustuse õige kasutamise vajadust selgitada külastades turvahalli. 

Aine üldeesmärgid 
Luua eeldused turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste 

kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise olulisust; 

• teab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse 

turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja 

istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pagasi 

õige paigutus ja kinnitamine); teab turvavarustuse vale kasutamisega või 

mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvvarustust 

kasutama; 

• teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele; 

• teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke 

ettevaatusabinõusid; 

• teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile; teab keskkonnaga 

seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel; teab kasutatava sõiduki lisa- ja 

mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele. 

Iseseisva töö sisu 
Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. Selgeks õppida 

teekattemärgistuste tähendused. 

Kohustuslik 

kirjandus 
Konspekt e-õppes 
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T 1.7 (loeng 4) 

T  1.7. 

Inimene sõidukijuhina 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 

Läbitud ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ”Iseseisvaks 

õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus 

Inimestena oleme erinevad.  Erinevused võivad olla tingitud kaasasündinud 

teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, kognitiivsed funktsioonid), 

elu jooksul välja kujunevatest teguritest (vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, 

motiivid, iseloom jms) ning kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik 

seisund, emotsioonid, joove jms).  Arutletakse selle üle, kuidas nendest 

teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada 

teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja 

nõrkadest külgedest. Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks neid 

kahjulikke mõjusid vähendada. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid; 

• teab kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine, sotsiaalne 

surve, juhi seisund ja teadlikus enda juhtimisvõimest (sealhulgas liigne 

enesekindlus, oma võimekuse tõestamise soov) mõjutavad juhi käitumist; 

• teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid 

• võimalikke riske liikluskäitumisele; 

• on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja tervisliku seisundiga 

seotud liikluskäitumist mõjutavatest asjaoludest tulenevate kahjulike 

mõjude vältimiseks; 

• on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna säästlikkust, elu 

üldistes eesmärkides ja käitumises. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
Konspekt e-õppes 
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T 2.1. (loeng 5) Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Moodul 2 maht 
Vähemalt 10 kohustuslikku tundi. Tundide jaotus mooduli raames määratakse 

koolitaja õppekavas. 

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri 

sooritamisel õige asukoht. Omandatakse sõidu alustamise ja sõiduki asukoha 

valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel 

ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, millised on tee erinevad osad 

ja nende otstarbed; mille järgi ära tunda eraldi rada ühissõidukile, 

kergliiklejatele jms; kui sõiduradasid on mitu, siis milline rada valida; kuidas 

saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse sõiduki asukohaga 

sõites seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid  oleks saanud ära 

hoida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks 

ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning 

keskkonda säästa. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab kuidas sõitu ohutult alustada; 

• teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet; 

• teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid; 

• teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise 

eesmärgil; 

• on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise 

eesmärgil planeerima. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 33-36 
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T 2.2. (loeng 6) Sõidujärjekord sõites 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Moodul 2 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  
Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine teede 

lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel. Omandatakse teede 

ristumis- ja lõikumisaladel ning raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, 

jalgrattateede, teega külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel 

sõidujärjekorra määramisega seotud reeglid. Analüüsitakse teede ristumis- ja 

lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõiduga 

seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige 

sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni 

suurenemiseks ristmikel sõites võimalikke ohte vältida. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- ja 

lõikumisaladel ja  teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel 

sõidujärjekorra määramisega seotud liiklusreegleid; 

• omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha ületamisega 

seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; 

• on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ning 

raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte vältima. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 56-58 
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T 2.3. (loeng 7) Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Moodul 2 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega 

seonduvad reeglid.  Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki juhtimine erineb asulas 

sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. Suurema sõidukiirusega kaasneb oht 

õnnetuse korral rohkem viga saada; midagi olulist võib tähele panemata jääda; 

kui ohtu märgatakse, siis on vähem aega õige otsuse vastuvõtmiseks ja 

tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust ületatakse siin ka rohkem - sõit tundub 

ohutum, sõidukiiruse hüpnoos jms. Kuid ka väljaspool asulat ja kiirteel saab 

ohutult sõita – valides oludele vastava sõidukiiruse ja hoides enda ümber 

tegutsemiseks piisavalt ruumi. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja 

tunnelis sõiduki juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas 

oleks saanud neid ära hoida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimiseks ja ohtude 

vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni 

suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele 

kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud reegleid; 

• teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes sõiduki 

juhtimisega asulas; 

• omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega 

seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; on rohkem motiveeritud 

järgima asulavälisel teel ja kiirteel sõidukit juhtides sõidukiirusele 

kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 61-68 
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T 2.4. (loeng 7) Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Moodul 2 maht 
Vähemalt 10 kohustuslikku tundi. Tundide jaotus mooduli raames 

määratakse koolitaja õppekavas. 

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud 

liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega 

seotud reeglid. Lahendatakse peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega 

seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning 

hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid  ära 

hoida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks vajalike 

teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja 

parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja 

peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid; 

• teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid 

• arvestavalt käituda; 

• on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning 

• hädapeatamisega seotud reegleid järgima. 

• teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 20-21 
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T 2.5. (loeng 8) Käitumine liiklusõnnetuse korral 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Moodul 2 maht Vähemalt 10 kohustuslikku tundi.  
Aine läbimise 

eeltingimused 
Ei ole 

Aine lühikirjeldus 

Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu  ükski juht ei taha sattuda. Kui aga 

liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi käitumist. 

Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud reeglid. Lahendatakse 

liiklusõnnetuse korral käitumisega  seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse 

liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi ohutuse ja 

liikluskindlustusseaduse seisukohast. 

Aine üldeesmärgid 
Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks vajalike 

teadmiste kujunemiseks. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda; 

• teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 168-179 ja konspekt e-õppes 



 

 

 

 

 

 

 

  17 

 

T 3.1. (Loeng 9) Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt 5 kohustuslikku tundi.  
Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Omandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. 

Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette tulla ja kuidas neid 

ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud 

liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks 

vajalike teadmiste  kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks 

kaaluda hoolega möödasõiduvajadust. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi; 

• teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata; 

• teab kuidas käituda möödasõidetava rollis; 

• on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust ohutuse tagamise 

eesmärgil. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 51-55 
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T 3.2. (Loeng 9) Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt 5 kohustuslikku tundi.  

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Sõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – marsruudi ja aja 

valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev varustus, vajalikud 

puhkepausid, juhi seisund jms. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused arusaama kujunemiseks,  et sõitudega seonduvat aegsasti 

planeerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused motivatsiooni 

suurendamiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja keskkonna säästmise 

eesmärgil planeerida. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab, milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat sõitu teha; 

• mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja 

säästlikkust; 

• on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima; 

• teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis võivad 

avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, 

sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms). 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
Konspekt e-õppes 
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T 3.3. (Loeng 10) Keskkonda säästev auto kasutamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt 5 kohustuslikku tundi. määratakse koolitaja õppekavas. 

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Auto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda kahjulikku 

mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, auto korralise 

hooldamisega, eelsoojendi kasutamisega, auto valikuga ostes jms. Arutletakse 

vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus 

keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. 

Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot kasutades keskkonda säästa. 

Luua eeldused enesehinnanguks – kui motiveeritud keegi on autot keskkonda 

säästvalt kasutama. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku 

mõju saab vähendada; 

• oskab leida auto kasutaja juhendist teavet keskkonna säästmise kohta; 

• teab kuidas jälgida kütuse kulu; 

• on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma; 

• mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
LS § 61-68 ja konspekt e-õppes 
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T 3.4. (Loeng 10, 

11) 11) 

Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht 
Vähemalt 5 kohustuslikku tundi. Tundide jaotus mooduli raames 

määratakse koolitaja õppekavas. 

Aine läbimise 

eeltingimused 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

Aine lühikirjeldus 

Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise haardumise või 

nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult sõidukit 

juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja ratta 

vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige 

pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad 

töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja kuidas 

juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. 

Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + 

pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, 

haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, 

kokkupõrkel vallanduvad jõud jms. 

Aine üldeesmärgid 

Luua eeldused  rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike 

teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes 

sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid 

ohte vältida. 

Õpiväljundid 

Pärast koolitust õpilane: 

• teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus 

arvestada; 

• teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja 

kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida. 

Iseseisva töö sisu Testide lahendamine testiraamatust ja e-autokoolis. 

Kohustuslik 

kirjandus 
Konspekt e-õppes 
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