Kursusele registreerimiseks helistage 58164100 või tulge registreeruge
kohapeal Laagna tee 80 (Ümera 3), Ümera Keskuse 2. korrusel.
Kursusele saab registreerida alates 15,5 eluaastast.
Ühele kursusele pääseb kuni 20 inimest.
Koolitusele registreerumine ehk arve tasumine ükskõik mis osas tähendab,
et olete nõus kõikide allpool kirjeldatud tingimustega ning olete valmis
läbima kõik ettenähtud koolitusetapid.
Teooriaõpe toimub
sõiduõppega.

üks

kord

nädalas,

soovituslikult

paralleelselt

Esimene teooriaõppe tund on sissejuhatav:
• teooriatundes käsitletavad teemad ja nende õpiväljundid;
• tutvustatakse
sõiduõpetajaid,
räägitakse
sõidutundide
ülesehitusest/olemusest;
• kuidas toimub esmaabikoolitus;
• kuidas on võimalik läbida Pimeda- ja Libedasõit;
• autokooli lõpetamise eeldustest, eksamitest ja edasistest tegevustest
Transpordiametis.
Teooriaõpe toimub hästivarustatud klassiruumis, kus on head tingimused
nii õppimiseks, kui ka õpetamiseks.
Teooriaõppes kasutatakse slideshow’d ja tahvlit. Joonistatakse olukordi,
küsitakse õpilastelt küsimusi, palutakse joonistada/kirjutada vihikusse.
Teooriaõpe viiakse läbi ka veebikeskkonnas Zoom, et vähendada inimeste
kokkupuudet haiguste perioodil.

Õppekava läbiviimisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ning asjaolust, et
õpe oleks lihtne, huvitav ja arusaadav:
• kasutatakse rohkelt kaasaegseid pilte, videoid, näiteid,

• tutvustatakse uuendusi liiklusreeglites, võrreldakse eelnevatega,
• antakse koduseid ülesandeid õpikutes Liikluslab.ee
Nii teooriaõpe kui ka sõiduõpe õpetajad omavad lisaks vastavale
haridusele ka suure kogemustepagasi antud valdkonnas.
Õpetajatele korraldatakse täiendkoolitusi iga 5 aasta tagant.
Sõiduõppes kasutatakse kaasaegseid, uuemaid sõidukeid, tehakse
harjutusi, näidatakse/räägitakse sõidunippe, õpetatakse turvalist/rahulikku
sõidustiili ja seda kõike Liiklusseadust järgides.
Kui teooriaõppe tunnid (28 akadeemilist tundi) on läbitud, sooritatakse
kirjalik autokooli teooriaeksam, pärast mille edukat sooritamist saate juba
registreerida Transpordiameti teooriaeksamile.

Enne õppesõidu alustamist on vajalik B-kategooria mootorsõidukijuhi
tervisetõend - selle saamiseks pöörduge perearsti poole.
Sõiduõppe läbimiseks vormistame Teile õpingukaardi, mille viite esimeseks
sõidutunniks oma sõiduõpetajale. (õpingukaardi peate omama ka siis, kui
teil on juhedaja).
Kui on läbitud vähemalt 29 tundi sõiduõpet, on võimalik sooritada autokooli
sõidueksam.
Pimedasõit toimub Pimedasõidu simulaatoril aadressil Mustamäe tee 4, OÜ
Simulaator.
• Registreerida saab läbi Teooriaõppe õpetaja, telefonil 58 164 100;
• Pimedasõit koosneb teooriast ja praktilisest osast.

Libedasõit toimub Laitse Rally Pargi platsil, Rallipargi Autokool OÜ.

• Registreerida saab läbi teooriaõppe õpetaja, telefonil 58 164 100;
• lepitakse kokku minna enamasti mitmekesi: üks sõiduõpetaja viib
õpilased kohale, libedasõidu lõpus toob õpilased tagasi;
• Libedasõit koosneb samuti teooriast ja praktilisest osast.

Pärast kursuse (teooriaõpe + sõiduõpe) lõpetamist väljastakse õpilasele
autokooli
Tunnistus,
mis
annab
luba
registreerida
eksamile
Transpordiametis.

Õppetasu maksmise ja selle tagastamise tingimused ja kord:
Koha koolitusel tagab õigeaegselt tasutud vähemalt kursuse esimene
sissemakse 155€ (teooriaõpe 28 akadeemilist tundi + õppematerjalid).
Raha tagastatakse vaid põhjendatud olukordade puhul. Lasnamäe
Autokool ei tagasta mingiks ajahetkeks juba kulutatud ressursside
maksumust.

Õpilane arvatakse koolituselt välja, kui:
• Õpilane saabub teooria- või sõiduõppesse ükskõik mis joobes
seisundis
• Õpilane on agressiivne/rakendab jõudu kaasõppijate, teooria/sõiduõpetajate suhtes.
• Ilmne konflikt õpilase ja autokooli vahel
• Koolituse eest tasumata jätmine
• Autokool vaatab igat juhtumit eraldi ja langetab vastava otsuse.
NB! Õpilane võib alati avaldada soovi vahetada sõiduõpetajat põhjendust
ütlemata;

Lasnamäe Autokoolis toimub pidev õpetamise kvaliteedi arendamine ja
parendamine:
• õpilastelt kogutakse palju tagasisidet;
• tagasiside küsitakse nii teooriaõppes kui ka sõiduõppes;
• tagasiside on võimalik anda nii telefonitsi 58 164 100, kui ka
kodulehel;
• mõned tagasisided avaldame ka oma koduleheküljel, eelnevalt
õpilase käest luba küsides.

Tegevusloa andmed: Haridus- ja teadusministri 4.02.2014 käskkiri nr 44,
õigus korraldada B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust.

