
TÄIENDUSKOOLITUS JALGRATTURI KOOLITAJALE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Transpordiamet 

 

1. Õppekava nimetus: Jalgratturikoolitaja ABC 

 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

0188 Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Alus: Liiklusseaduse § 148–151, MKM 14.06.2011 määrus nr 43 “Jalgratturi ja pisimopeedijuhi 

eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi 

juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile” 

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

Eesmärk. Toetada jalgratturi koolituse läbiviijaid vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel 

jalgratturite koolituse planeerimisel, läbiviimisel ja eksamineerimisel. 

Õpiväljundid.  

• Teab jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid 

nõudeid. 

• Omab ülevaadet jalgratturi juhiloa väljaandmise tingimustest. 

• Teab ja oskab selgitada jalgratturi, kergliikurijuhi ja pisimopeedijuhi liiklusreegleid.  

• Oskab koostada koolituse tööplaani, kus on mõtestatult lõimitud liikluse teoreetiline õpe 

praktiliste harjumustega. 

• Väärtustab jalgratturikoolituse läbiviimisel praktilist sõiduõpet.  

• Oskab läbi viia jalgratturi teooria- ja sõidutunde ning jalgratturi teooria- ja sõidueksamit.  

• Oskab sisestada eksamitulemusi riiklikusse andmebaasi. 

• Oskab kaasata lapsevanemaid ja kolleege või koostööpartnereid jalgratturi koolituse 

läbiviimisesse. 

• Väärtustab ohutut liikluskäitumist ning mõistab enda eeskuju rolli. 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp: isikud, kes esmakordselt soovivad jalgratturikoolitust läbi viia. 

Alustamise tingimus:  

• Koolitusel osaleja on vähemalt 21–aastane. 

• Peab omama mistahes mootorsõiduki juhtimisõigust. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020009?leiaKehtiv


 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Maht: 2 EAP, millest 17 tundi on auditoorset tööd ning 35 tundi iseseisvat tööd. 

Õppekeel: eraldi kursused eesti ja vene õppekeelega. 

Õppekeskkond: Kursus toimib põimõppena Harno Moodle keskkonnas ning korraldaja poolt 

tagatud koolituskohas.  Õppijate arv ühes grupis on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 16 inimest. 

Õppevahendid: Isiklikud vajaminevad õppevahendid tagab koolitusel osaleja (nt nutiseade, 

ligipääs internetile, kiiver), ligipääsu Harno Moodle keskkonnale ning lähiõppes kasutatavad 

õppevahendid tagab koolitaja (jalgrattad ja vajadusel kiivrid).  

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Õppeprotsess: Õppeprotsess toimub põimõppena viies moodulis. Õppeprotsess sisaldab nelja 

veebikohtumist Harno Moodles, ühte kahepäevast lähiõppe kohtumist ja nelja iseseisvat ülesannet. 

Täpsem koolituse ülesehitus tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks Harno Moodles. 

Õppe sisu: 

• Jalgratturi koolitaja missioon ja visioon.  

• Jalgratturitega juhtunud liiklusõnnetuste peamised põhjused.  

• Jalgratturi koolitajale ja eksamineerijale ning koolituse dokumentatsioonile esitatavaid 

nõudeid. 

• Jalgratturi, kergliikurijuhi ja pisimopeedijuhi liiklusreegleid.  

• Jalgratturikoolituse tööplaani koostamine: teoreetiline õpe koos praktilise sõiduõppega.   

• Lapsevanemate, kolleegide või koostööpartnerite kaasamine jalgratturikoolituse 

läbiviimisesse.  

• Jalgratturi teooria- ja sõidutundide ning jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimine.  

• Eksamitulemuste sisestamine riiklikusse andmebaasi. 

• Transpordiameti koostööprojektid, koolitust toetavad õppematerjalid. 

Õppemeetodid: 

Auditoorne õpe 17 tundi: loeng, aktiivõppe erinevad meetodid; praktilised tegevused lähiõppes. 

Iseseisev töö 35 tundi: iseseisev lugemine, interaktiivsed õppevahendid iseseisvaks harjutamiseks, 

vaatlus, tööplaani koostamine, praktilise tegevuse /tunni  läbiviimine, analüüs. 

Õppematerjalide loend: 

Haak, D., Jaani. J jt. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutuse alateema õpetajaraamat 

alusharidusele ning I–IV kooliastmele, 2017  

Liiklushariduse sisuinfo leht www.liikluskasvatus.ee  

Digitaalne õpikeskkond Aga Mina liiklen ohutult 

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/9443-Labiva-teema-Tervis-ja-ohutus-ohutuse-alateema-opetajaraamat
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/9443-Labiva-teema-Tervis-ja-ohutus-ohutuse-alateema-opetajaraamat
http://www.liikluskasvatus.ee/
https://liiklusohutus.agamina.ee/


Raudteeohutuse veebileht 

Liiklusseadus 

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa 

väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingu lõpetamise eelduseks on osalemine praktilistel õppepäevadel ja vähemalt kahel 

veebikohtumisel, lisaks tuleb sooritada kõik iseseisvad tööd vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

 

Enesetest iseseisvalt loetud kirjandusele 

toetuvalt 

Õppija on läbitöötanud jalgratturikoolituse 

läbiviimise nõuetega.  

Õppija teab jalgratturi, kergliikurijuhi ja 

pisimopeedijuhi liiklusreegleid. 

Õppija omab ülevaadet Transpordiameti poolt 

pakutavatest võimalustest.  

Liikluskeskkonna analüüs Õppija oskab liikluskeskkonda vaadelda ja 

riske analüüsida jalakäija ja juhi rollis. 

Õppija väärtustab ohutut liikluskäitumist. 

Koolituse tööplaan koos ühe alateema täpsema 

planeerimisega 

Õppija oskab vastavalt õppekava nõuetele 

koostada koolituse tööplaani.  

Kavandatud tööplaanis on väärtustatud 

jalgratturikoolituse praktiline sõiduõpe, 

kaasatud lapsevanemaid ja kolleege või 

koostööpartnereid jalgratturi koolituse 

läbiviimisesse. 

Kavandatud tegevus(t)e läbiviimine ja 

analüüsimine  

Õppija oskab läbi viia kavandatud jalgratturi-

koolituse tegevusi ning analüüsida õpilaste ja 

enda toimetulekut sh enda eeskuju mõju. 

Enesereflektsioon õppijana (tagasiside) Õppija reflekteerib ennast õppijana ja kursuse 

kasulikkust jalgratturikoolituse läbi viimisel.  

 

 

8. Väljastatavad dokumendid  

Koolituse lõpetamise tingimused täitnud osalejale väljastatakse koolituse tunnistus. 

Koolituse lõpetamise tingimusi mitte täitnud osalejale väljastatakse soovi korral koolituse tõend 

vastavalt koolituse läbimise mahule.  

 

http://www.ole.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052020009?leiaKehtiv


9. Koolitaja(d) 

Marika Luik,  Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert (kergliikleja teemajuht) 

Kai Kuuspalu, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert (liiklushariduse teemajuht) 

Darja Lukašenko-Tšistotin, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert (vene õppekeelega 

koolituse läbiviija) 

 


