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KÜSIMUSED LASTERÜHMASAATJA (reguleerija I pädevuse) 

KOOLITUSTE KOHTA  

 

1. Kas lasterühmasaatja koolitus on kohustuslik? Ei ole kohustuslik. Koolitus on 

ennekõike suunatud õpetaja tegevuse toetamisele lasterühmaga liiklemisel (õppekäigud, 

ekskurssioonid). Koolituse läbimine annab õpetajale õiguse peatada liiklust – olla I 

pädevuse liikluse reguleerija.  

2. Mis vanuses lapsed moodustavad lasterühma? Vastavalt „Liiklusseadusele“ 

(edaspidi LS) on lasterühm koolieelse lasteasutuse laste ja esimese kooliastme (I–III 

klass) õpilaste rühm.  

3. Kas nii lasterühmasaatja kui ka lapsed peavad kandma ohutusvesti? 

Lasterühmasaatjale on ohutusvesti kandmine kohustuslik (LS § 22 lg 7), kuid lastele 

ei ole (samas ohutuse ja enda nähtavaks tegemise mõttes on see vajalik ja rangelt 

soovituslik).  

4. Kust ma saaksin reguleerija ketta? Kui õppeasutuses seda veel ei ole, siis palume 

peale koolituse läbimist tellida tasuta reguleerija ketas meie tellimiskeskusest: 

Reguleerija ketas „Stopp lapsed” | Liikluskasvatus.  

5. Mida tähendab reguleerija I pädevuskoolitus? Vastavalt „Reguleerija koolitamise 

kord, …“ on liikluse reguleerijad jagatud nelja kategooriasse.  

• I pädevuskoolitus – LS § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma 

saatja laste ohutuse tagamisel);   

• II pädevuskoolitus – LS § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud isikutele 

(Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses 

osalemise korral; päästeteenistuja päästetöödel; looduskaitsetöötaja kaitsealal 

„Looduskaitseseaduse” tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti 

piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel; riigimetsa majandamist korraldav isik või 

riigiasutuse töötaja metsateedel; raudteetöötaja raudteeülesõidukohal; parvüleveo 

https://www.liikluskasvatus.ee/et/tellimiskeskus/reguleerija-ketas-stopp-lapsed
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korraldaja sadamas; parkimise korraldaja parklas; kiirabibrigaadi liige sündmuskohal 

kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel 

• III pädevuskoolitus – LS § 8 lõike 3 punktis 8 nimetatud isikutele (teeomaniku või 

haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja 

ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on 

häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud);  

• IV pädevuskoolitus – LS § 8 lõike 3 punktis 9 nimetatud isikutele (suurt või rasket 

veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või 

ohustatud);  

6. Kui palju lasterühmasaatjaid peab rühmaga kaasas olema? Iga haridusasutus 

korraldab oma õppeasutuse sees reeglid, seal hulgas ka lasterühmaga liiklemisele. Hea 

tava on, et kümne lapse kohta on üks saatja – kui rühm (kus on 11–20 last) läheb 

õppekäigule, siis on soovitatav vähemalt kahe lasterühmasaatja olemasolu.  

 

Konkreetsemalt koolituse kohta  

7. Kui suur on ühe koolitusgrupi suurus? Ühe koolitusgrupi suurus on 16 õpetajat.  

8. Miks on koolitusgrupi suurus 16 õpetajat? Mis juhtub, kui koolitusel osaleb 18 

õpetajat? Vastavalt määrusele „Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse 

vorm ja selle väljaandmise kord“ saab praktilises osas osaleda 16 õpetajat. Suurema 

grupi korral saavad õpetajad osaleda teooriaõppes, kuid praktilises osas ei saa, mis 

tähendab, et tunnistust neile ei väljastata.  

9. Kus koolitused toimuvad? Koolitused toimuvad üldjuhul õppeasutuses kohapeal.  

10. Kui palju koolitus maksab? Koolitus on osavõtjatele tasuta, seda rahastab 

Transpordiamet.  

11. Kui kaua koolitus kestab? Koolitus kestab neli akadeemilist tundi (ak/t), millest kaks 

on teooriat ja kaks praktikat. Üks ak/t on 45 minutit. 
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12. Kas 2022. aastal koolitused toimuvad? Ei toimu, kuid oma soovist võite teada anda 

eve-mai.valdna@transpordiamet.ee ning saame sellega arvestada 2023. aastal.  

13. Lasteaias töötavad mõned uued õpetajad, kas nemad saavad koolitusel osaleda? 

Jah, kui õpetajad liituvad mõne teise õppeasutusega ja korraldatakse ühiskoolitus.  

14. Millal on viimane aeg koolitust tühistada? Võimalikult aegsasti (soovitatavalt mitte 

hiljem kui nädal enne), kokkuleppel koolitajaga.  

15. Kas koolitust saab jaotada kahele päevale? Erandolukorras võib kokkuleppe teha 

koolitajaga.  

16. Kas vihma korral jääb praktiline osa ära? Ei jää.  

17. Kui tihti peab koolitusel käima? Piisab ühest korrast, reguleerija I pädevuskoolituse 

tunnistus on tähtajatu.  

18. Missugune on eksam ning mis juhtub, kui seda edukalt ei soorita? Eksam on 

kokkuvõtlik (sisuks on koolitusel läbitud teemad), eksami mittesooritamisel lepitakse 

koolitajaga kokku edasised tegevused. 

Küsimused tunnistuse kohta  

22. Kes ja millal väljastab tunnistuse? Tunnistuse väljastab koolitaja kohapeal või 

kokkuleppel koolitajaga peale koolitust.  

23. Kas tunnistusel on pilti ka vaja? Ei ole.  

24. Kui ma tunnistuse ära kaotan, kust ma uue saan? Tunnistuse duplikaadi väljastab 

koolitaja.  

25. Kaua kehtib tunnistus? Koolitus tuleb läbida ühekordselt, tunnistus on aegumatu 

(eluaegne).  

Ennetustöö osakond 

mailto:eve-mai.valdna@transpordiamet.ee

