
 

   
                Lisa 1 
  KINNITATUD 
  direktori 12. novembri 2021 
  käskkirjaga nr 1-1/638-2021 
   
  
  

 

 
 
 

Rakvere Ametikooli autokooli korraldamise kord 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

Rakvere 
 

  

 



2  
  
1. Kursusele registreerimine ja kursusest osavõtjale esitatavad tingimused 
 
1.1. Kursusel osalemiseks täidab õpilane avalduse (lisa 1). Avaldused esitatakse Rakvere 
Ametikooli raamatukogusse või e-posti aadressile koolitus@rak.ee 
1.2. Peale välja kuulutatud registreerimistähtaja lõppu korraldab autokooli õpetaja infotunni, kus 
tutvustatakse käesolevat korda ja sõlmitava koolituslepingu (lisa 2) sisu.  
Kui kursusel osaleja on alaealine, allkirjastab lepingu lapsevanem, hooldaja või eestkostja. 
1.3. Rakvere Ametikooli õpilaste registreerimisel soodushinnaga koolituskursusele ei tohi õpilasel 
olla õppevõlgnevusi (grupijuhendaja tõend). Õppevõlgnevuste korral tasub õpilane kursuse 
täismaksumuse (soodushinnata).  
1.4. Autokooli registreerumisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:  
B kategooria:  
1 foto (3,5 x 4,5 cm)  
pass või ID kaart  
kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupp, mootorsõidukijuht), mille väljaandmisest ei ole 
möödunud rohkem kui 6 kuud  
 
C – kategooria:  
1 foto (3,5 x 4,5 cm)  
B-kategooria auto juhiluba, mis on kehtinud vähemalt 6 kuud.  
kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (2. grupp/kutseline mootorsõidukijuht) 
pass või ID kaart 
 
T-kategooria 
1 foto (3,5 x 4,5 cm)  
kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend (1. grupp, mootorsõidukijuht) 
pass või ID kaart 
1.5. Kursusest osavõtjale esitatavad tingimused: 

1) elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;  
2) omab kehtivat tervisetõendit vastava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava 
märkega;  
3) B-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 15,5 
aastane;  
4) C-kategooria kursusele registreeruja peab olema koolituse alustamisel vähemalt 20,5 
aastane; 
5) T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel on koolituse alustamisel 
vähemalt 14,5-aastane;  
6) T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 
kg on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane.  

1.6. Kursusele registreerujal ei tohi olla juhtimisõigus ära võetud. 
1.7. Kandidaat loetakse kursustele vastuvõetuks kui Transpordiamet on aktsepteerinud teda 
koolituskursuse osalejana. 
1.8. Kursuse eest tasumine toimub Rakvere Ametikooli poolt esitatud arve alusel, mis väljastatakse 
koolituslepingu sõlmimise järgselt. 
1.9. Autokooli teenuste hinnakiri kehtestatakse Rakvere Ametikooli direktori käskkirjaga.  
1.10. Koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas.  
1.11. Õppetöö algab peale esimese makse laekumist. Õppesõidugraafikusse registreeritakse 
õpilane siis, kui tal on kogu koolituse maksumus tasutud.  
1.12. Kui kursuse eest ei tasu kursusel osaleja, tuleb maksekorralduse selgitusse kanda lisaks arve 
numbrile isiku nimi ja isikukood, kelle eest makse tasutakse.   
1.13. Teisest autokoolist Rakvere Ametikooli autokooli ületuleku vormistamine on vastavalt 
hinnakirjale tasuline. 
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2. Teoreetilise õppe ja sõiduõppe korraldus  
 
2.1. Koolitaja viib koolitused läbi Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses 27.06.2011. 
a. nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi 
ettevalmistamise õppekavad“ (RT I, 16.01.2020,1) kehtestatud vastava mootorsõiduki kategooria 
õppekava alusel ja eeltoodud määrust arvestades koostatud ning kinnitatud Rakvere Ametikooli 
autokooli B- kategooria õppekava alusel.  
2.2 Liikluse teooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on 
teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku 
kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul 
õppetegevust ei toimu.  
2.3. Koolitaja tagab õpilastele juurdepääsu Liikluslab.ee e-keskkonnale 120 päevaks alates 
keskkonnas õppimise alustamisest. Kui õpilane selle aja jooksul ei ole sooritanud kõiki 
kontrolltöid (õigete vastuste osakaal on vähemalt 90 %) ja sooritanud teooriaeksamit, on ta 
õpingute jätkamiseks kohustatud ostma endale vastava paketi Liikluslab.ee keskkonnast.  
2.4. Rakvere Ametikooli õpilastele ja töötajatele toimub koolituse auditoorne õpe õppe- ja 
töövälisel ajal.   
2.5. Sõiduõpet on lubatud erandkorras läbi viia ka muudel aegadel, kooskõlastades selle 
grupijuhendaja (õpilase puhul) või vahetu juhiga (kooli töötaja). Erandkorras õppetöö ajal 
läbiviidavat sõiduõpet võib rakendada ainult õppevõlgnevusteta õpilaste puhul. Grupijuhendajal 
või vahetul juhil on õigus keelduda loa andmisest. Vajaduse korral esitab õpilane erandkorras, 
õppetöö ajal toimuva õppesõidu tõestamiseks, grupijuhendajale õppesõidu õiendi, millel on 
fikseeritud õppesõidu toimumise kuupäev ja kellaaeg. Grupijuhendaja kinnitab lubava otsuse 
allkirjaga. 
2.6. Õppesõidu toimumisaegade fikseerimiseks ning õppetööst puudumise tõendamiseks 
kasutatakse Rakvere Ametikooli Autokooli õppesõidu õiendit (lisa 4). 
2.7. Peale õppesõidutundi kinnitab sõiduõpetaja osaleja sõidutunnis viibimist oma allkirjaga. 
Õiendile kantakse ka järgmise õppesõidukorra kuupäev ning kellaaeg. Õpilane allkirjastab vastava 
lahtri, tõendades kokkulepet.  
2.8. Õpilane esitab kuupõhise õiendi aruandluskuule järgneva kuu 1.−4. kuupäevani 
grupijuhendajale. Õpilase puudumine õppetööst arvestatakse sellisel juhul lubatud puudumisena 
ja fikseeritakse õppeinfosüsteemis grupijuhendaja poolt.  
2.9. Õppesõidu sooritamise arvestust peetakse õpingukaardil (lisa 3) (vastavalt Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määruses 27.06.2011. a. nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise 
tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ (RT I, 16.01.2020, 1) 
kehtestatud nõuetele), mida täidab õppesõidu õpetaja, andmete õigsust kinnitavad õpilane ja 
sõiduõpetaja allkirjaga. 
2.10. Õppesõidu tunni ajal viibib sõidukis üldjuhul üks õpilane. 
2.11. Auditoorseks õppeks ja teoreetiliseks eksamiks kasutatakse Rakvere Ametikooli ruume. 
Õppesõiduks vajalikud nõuetekohased mootorsõidukid ja kursuse õppejõud tagab Rakvere 
Ametikool.  
2.12. Õppesõidu graafik koostatakse koolituse toimumise ajal. Õpilane on kohustatud kinni pidama 
kokkulepitud aegadest ja hiljemalt eelmise tööpäeva jooksul teavitama õppesõidu õpetajat, kui 
pole võimalik kokkulepitud ajal õppesõitu sooritada. Kui õpilane ei teavita kokkulepitud aja 
muutmise soovist õigeaegselt, loetakse õppesõitu tund kasutatuks. 
 
3. Õppesõidugraafiku väliste õppesõitude korraldamine 

  
3.1. Õppesõidugraafiku väline sõiduõpe on tasuline vastavalt hinnakirjale. Õppesõidu 
lisatunni/tundide maksumus peab olema osalejal tasutud enne lisatunni/tundide sooritamist.  
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3.2 Makse sooritamist tõendav dokument esitatakse sõiduõpetajale enne lisasõidutunni alustamist. 
Sularahas tasumise korral esitab õpilane sularahamakse kviitungi ning ülekandega tasumise puhul 
maksekorralduse koopia. 
 
4. Mootorsõidukijuhi esmaabialane koolitus 
  
4.1. Enne Rakvere Ametikooli autokooli teooriaeksamit peab õpilane olema läbinud 
„Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 alusel kehtestatud nõuetele vastava esmaabialase koolituse.  
4.2. Kui õpilane läbib mootorsõidukijuhi esmaabialase koolituse teise koolitaja juures, esitab ta 
tunnistuse esmaabialase koolituse läbimise kohta.  
  
5. Eksamid  
  
5.1. B- kategooria koolituskursus lõpeb autokooli liiklusteooria (test)- ja sõidueksamiga. Eksamile 
lubamise eeldus on, et Liikluslab.ee e-keskkonnas on sooritatud kõik kontrolltööd ning õigete 
vastuste osakaal on vähemalt 90 %. Eksam koosneb 60 küsimusest (sealhulgas 12 liiklusohutuse 
küsimust). Eksam arvatakse sooritatuks, kui valesid vastuseid liiklusohutuse küsimustes ei ole 
rohkem kui 1 ja kokku testis rohkem kui 6. Eksam kestab 45 minutit. 
5.2. C- kategooria koolituskursus lõpeb autokooli liiklusteooria (test) eksamiga. Eksamil on 70 
küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui valesti vastatud küsimusi ei ole rohkem kui 7. 
5.3. T-kategooria koolituskursus lõpeb liiklusteooria (test) eksamiga.  
5.4. Teooriaeksami ja sõidueksami tasu sisaldub koolituse maksumuses. Kui õppur ei soorita 
eksameid positiivsele tulemusele, on tal võimalik sooritada vastavalt hinnakirjale tasulised 
järeleksamid.  
5.5. Järeleksami eest tasumine toimub enne eksami sooritamist Rakvere Ametikooli arve alusel 
või sularaha maksena. 
5.6. Teooriaeksami eduka sooritamise järel edastab koolitaja elektrooniliselt andmed 
Maanteeametile. Õpilane võib ennast registreerida Maanteeametis teooriaeksami sooritamiseks. 
5.7. Kooli teooria- ja sõidueksamite eduka sooritamise järel väljastab koolitaja õpilasele 
Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse (vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määruses 27.06.2011 nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning 
mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava“  (RT I, 16.01.2020, 1) toodud nõuetele) ja edastab 
andmed Maanteeameti infosüsteemi. 
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