
 
 

 

KOOSTÖÖPROJEKT KOOLIDELE „JALGRATTURIKOOLITUSE ÕPPERAJA 

ELEMENDID“  

 

 

Projekti eesmärk: 

- Toetada õppevahendiga jalgratturikoolituse sõiduõpet jalgratturi kvalifikatsiooninõuete 

saavutamisel. 

- Toetada koolis liiklusõppe lõimimist erinevates ainetundides (tehnoloogiaõpetuse 

ainetunnis projekti rajaelementide valmistamine). 

 

Projektis osalemise tingimused: 

- Koolis toimub/ on planeerimisel regulaarne jalgratturikoolitus; 

- Kooli poolt valmistatavad õpperaja elemendid valmivad ühe õppeaasta jooksul (sept-aug), 

olenemata projektiga liitumise kuupäevast.  

 

Transpordiametipoolne tegevuskava: 

- Projektiga liitumiseelne kooli nõustamine ja info edastamine; 

- Transpordiameti poolt rahastatavate liiklustarvikute üleandmine; 

- Vahendite üleandmisel ja kogu projekti vältel kooli kontaktisiku(te) nõustamine; 

- Jalgratturi koolituse läbiviija nõustamine; 

- Aruandluse kooskõlastamine. 

 

Koolipoolne tegevuskava: 

- Projektis osalemiseks sooviavalduse edastamine Transpordiametile; 

- Õpperaja elementide valmistamiseks vajamineva materjali soetamine (kool ostab ise või 

leiab sponsori); 

- Õpperaja elementide valmistamine, kas: 

o kooli tehnoloogia ainetundides aineõpetaja juhendamisel õpilaste poolt; 

o kooli tehnoloogia aineõpetaja (või muu aineõpetaja) poolt; 

o kooli poolt leitud sponsori poolt. 

- Valminud õpperaja elementide kasutamine jalgratturikoolituse sõiduõppetundides; 

- Projekti aruande koostamine (sh 2-3 fotot elementide kasutamisest jalgratturikoolituse 

sõiduõppe tundides) ja edastamine Transpordiametile. 

 

 
 



 
„Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid“ täiskomplekt koosneb järgmistest 

vahenditest/elementidest:  

1. Transpordiameti poolt finantseeritavad vahendid 

o Tähiskoonus väike 20 tk 

o Tähiskoonus suur 10 tk 

o Piirdelint 100 m 

o Markeerimisvärv 500 ml aerosool 

o Liiklusmärkide (materjal: PVC) komplekt 17 märki: 

• liiklusmärk 132 “Samaliigiliste teede ristmik” 2 tk 

• liiklusmärk 186 “Muud ohud” 2 tk 

• liiklusmärk 221 “Anna teed” 2 tk 

• liiklusmärk 222 „Peatu ja anna teed“ 2 tk 

• liiklusmärk 411 „Kohustuslik sõidusuund otse“ 2 tk 

• liiklusmärk 311 „Sissesõidukeeld“ 1 tk  

• liiklusmärk 521 „Ühesuunaline tee“ 1 tk 

• liiklusmärk 522 „Ühesuunalise tee lõpp“ 1 tk 

• liiklusmärk 523 „Sõit ühesuunalisele teele“ 2 tk 

• liiklusmärk 543 “Ülekäigurada” 1 tk 

• liiklusmärk 544 “Ülekäigurada” 1 tk 
 

2. Kooli poolt/sponsorluse korras valmivad õpperaja elemendid: 

o Liiklusmärkide tugipostid alusel 10 tk 

o Pidurduslatt (punane-valge viirutus) 1 tk 

o Rajalaud 2 tk 

o Miniestakaad 1 tk 

o Kaldtee 1tk 

o Kõrguslatt tugipostidega (reguleeritava kõrgusega) 1 tk 

o Raskesti läbitav teelõik 1tk 

o Tuulelipud 2 tk 

o Tahvlid: kahepoolsed, 4 erineva numbriga 2 tk 

o Lameklotsid /lipid, (kolme eri värvi)/silikoonist minikoonused 90 tk 

o Värvid elementide värvimiseks 3 tk. 


