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MOOTORSÕIDUKIJUHI B-KATEGOORIA KOOLITUS  

OÜ JUHILUBA ( tegevusluba nr 152) tutvustus B-kategooria koolituse läbiviimiseks 

Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Koolituse sihtgrupp on gümnaasiumi õpilased. 

Koolituse algus: 16. september 2022. Teoorialoengud toimuvad reedeti 8.-9. tund 

Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Kui antud aeg ei sobi, siis võtke julgelt ühendust: 

info@juhiluba.ee ja lepime Teile sobiva aja kokku. Koolitusele on võimalik registreeruda 

kodulehelt juhiluba.ee valides 16.09.2022 kuupäeva, või kirjutades info@juhiluba.ee. 

Eesmärk: Anda konkreetseid teadmisi liikluseeskirjadest, mis toetavad toimetulekut 

erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. Koolituse fookuses on õpilane 

ise, õpitakse tundma iseennast ning läbi enda mõistma teisi. Sooritada edukalt liiklusteooria- 

ja sõidueksam.  

Koolitus: Teooriaõpe toimub kord nädalas (2 x 45 min) kokku 8 loengut. Teooriatunnid 

toimuvad aktiivõppe meetoditele tuginedes, kus õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, 

mis aitab õppijatel õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. 

Teooriaõpet toetab kaasajastatud e-kool, mis sisaldab digitaalset „Liiklusõpik lihtsas 

keeles“, kus on seadused ümber kirjutatud arusaadavas keeles ning lisatud joonised ja 

selgitused. Samuti saab nutikaid teste lahendada, kontrolltöid teha ning sooritada kooli 

teooriaeksamit.  

Sõiduõpe toimub individuaalselt, vastavalt sõiduõpetaja ja õpilase kokkulepitud ajakavale. 

Miinimum sõidutundide arv on ( 28 x 45 min). Sõiduõpe seisneb õpilase vahetus ja aktiivses 

osalemises sõidukijuhina ja sõiduki tehnilise seisukorra hindajana. Koolitus lõppeb 

eksamitega. Autokooli tunnistus väljastatakse pärast liiklusteooria- ja sõidueksami 

edukat läbimist. 

Eeldatavad tulemused: Õpilased omandavad vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis 

on vajalikud B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks. Õpilased teavad, kuidas ennast ohtude 

eest kaitsta ning õnnetustest hoiduda ning tunnevad liikluseeskirju. Arvestavad teistega. 

Koolituskursuse maksumus: 939 eurot õpilane. Koolituskursus sisaldab: Teoorialoenguid 

(8 loengut), õppematerjale, e- õppekeskkonda, konsultatsioone, esimest kooli teooriaeksamit. 

Sõidutunde ( 28 x 45 min). 

Koolituse eest on võimalik tasuda osadena. 

Õppesõit algab paralleelselt teooriatundidega. Sõidutundide ajad lepivad õpilased neile 

sobival ajal ise sõiduõpetajaga kokku. Sõidutundidega alustamiseks on vaja, üks 

dokumendifoto ning kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend perearstilt. 

Autokooli tutvustus: www.juhiluba.ee. Kui on küsimusi, siis küsige julgelt. 

OÜ Juhiluba 

Eve Tellissaar 

Juhataja 

5160619 

http://www.juhiluba.ee/
mailto:info@juhiluba.ee
http://www.juhiluba.ee/

