
DIZEL autokoolis õppimise ja lõpetamise tingimused 
 

AM-kategooria mootorsõidukijuhi algkoolitus.  

 

 
REGISTREERIMINE 

 

 
DIZEL Autokooli (edaspidi autokool) koolitusele registreerimiseks peab õpilane autokoolile esitama: 

 
1. Kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass); 
2. Vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi. Kui registreerimisel tervisetõend ei ole 
veel vormistatud, tuleb see vormistada ja esitada autokoolile hiljemalt 30 päeva jooksul alates koolituse 
registreerimise kuupäevast. Sõiduõppel võib õpilane osaleda ainult kehtiva tervisetõendiga. 
 
Autokool kohustub õpilase registreerima Transpordiameti (edaspidi TRAM) eteeninduses kolme 
tööpäeva jooksul alates koolituse registreerimisest. 
 
Koolitusteenuse osutamise leping autokooliga kehtib 12 kuud. Vajadusel saab poolte kokkuleppel 
lepingut pikendada. Lepingu pikendamise tasu määratakse vastavalt autokooli kehtivale hinnakirjale. 
 

 

 
TEOORIA- ja SÕIDUÕPE 

 

 
1. Teooriatunnid toimuvad vastavalt õppekavale ja autokooli juhtkonna poolt kinnitatud kavale. 
2. Teooriatunde saab läbi viia nii auditoorses kui ka e-õppe vormis. 
3. Teooriaõpe loetakse läbituks, kui õpilane läbis kõik õppekava kohased teooriatunnid.  
4. Samaaegselt  teooriatundidega peab õpilane läbima sõidutunnid. Enne sõidutundide algust peab 

õpilane läbima vähemalt kaks esimest teooriatundi. 
5. Sõidutunni ajal peab õpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument ning õpingukaart. 
6. Sõidutunnid toimuvad vastavalt õppekavale ja sõiduõpetaja poolt kinnitatud plaani järgi. Õpilane on 

kohustatud läbima kõik õppekavas ettenähtud sõidutunnid autokooli poolt määratud sõiduõpetaja 
juures. 

7. Sõidutunni broneeritud ajast loobumise korral palume broneeringu tühistada  hiljemalt 24 tundi enne 
tunniplaanijärgsest sõidutunni aega. 

8. Kui õpilane ei tule määratud ajaks tundi kohale või hilineb 15 minutit, loetakse tunni teema 
mittesooritatuks ning selle läbimiseks õpilane peab võtma lisatunni. Täiendava sõidutunni eest 
tasumine toimub vastavalt autokooli hinnakirjale. 
 

 

 
LISANÕUDED ÕPPESÕIDUL 

 

 
Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. 
Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. 
 
Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid 
kinniseid hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindaid ning vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmeid. 
 
 

 



 
MOOTORSÕIDUKIJUHI ESMAABIKOOLITUS 

 

 
Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab õpilane läbima „Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 kohase 
esmaabikoolituse. 
Koollituse võib  läbida nii autokoolis kui ka teises õppeasutuses. Esmaabikoolituse läbimise tõendamiseks 
peab õpilane esitama autokoolile vastava tunnistuse või muu tõendava dokumendi.  

 

 

 
AUTOKOOLI EKSAMID 

 

 
Autokooli teooriaeksam viiakse läbi LIIKLUSLAB programmis. Eksam koosneb neljakümnest küsimustest, 
millest kümme on liiklusohutust puudutavad küsimused. Lubatud teha kuni neli viga, nendest liiklusohutust 
käsitlevates teemades on lubatud teha üks viga. Eksami küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit. 
Sõidueksami viib läbi autokooli sõiduõpetaja vastavalt TRAM sõidueksami nõuetele. 

 

 

 
AUTOKOOLI LÕPETAMINE 

 

 
Autokooli lõpetamiseks ja mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse (edaspidi tunnistus) saamiseks 
peab õpilane: 

 
1. Läbima teooriakursuse ja edukalt sooritama autokooli teooriaeksami. Soovi korral võib õpilane peale 

autokooli teooriaeksami sooritamist registreerida end TRAM teooriaeksamile. 
2. Läbima täismahus sõiduõppe ja edukalt sooritama autokooli sõidueksami. 
3. Esitama autokoolile õpingukaardi, millel on kõik vajalikud märked sõiduõppe läbimise kohta. 
4. Pärast  dokumentide kontrollimist väljastab autokool õpilasele vastava tunnistuse, ning esitab andmed 

koolituse läbimise kohta TRAM e-teenindusse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale dokumentide 
esitamist. 
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