KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Transporditeenused

Õppekava nimetus

Autorongi juht
Driver of a combination of vehicles

Õppekava kood EHIS-es

209378
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2

EKR 3

EKR 4
kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

X
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppekava koostamise alus:
1) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013. a määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.
2) Autoettevõtete Liidu toetuskiri.
3) Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni toetuskiri.
4) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011. a määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning
mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” lisa 11
5) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011. a määrus nr 42
6) Autoveoseadus Vastu võetud 19.12.2017 (§ 36 lõike 7)
7) Liiklusseadus Vastu võetud 17.06.2010
Õppekava õpiväljundid:
Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autorongi
juhi erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpilane:
1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese
täiendamise võimalustega transporditeenuste valdkonnas;
2) töötab iseseisvalt veoautojuhina, järgides veoste veo nõudeid ja head teenindustava;
3) vastutab oma töö tulemuste eest;
4) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid;
5) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja
võõrkeeles.
Õppekava rakendamine:
Õppima võib asuda isik, kes omab põhiharidust ja C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Vastuvõtutingimused ja -kord
määratakse kindlaks kooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjaga.
Statsionaarne koolipõhine õpe
Statsionaarne töökohapõhine õpe
Mittestatsionaarne õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Neljanda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimused on 3. või 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja
põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Kutseõppe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist ja lõpueksami positiivset sooritamist.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õpingute käigus omandatav kvalifikatsioon vastab eelpool esitatud määruses ja seadustes kehtestatud pädevustunnistuse
väljaandmise nõuetele.
Kutsestandardiga määratlemata.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (30 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

4 EKAP

1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri
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alused

planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja
ökonoomika põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5)
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub
partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil.

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

4 EKAP

1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast, liiklusreeglitest ja
liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse
möödasõidul ja vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise
manöövri sooritamisel 3. Käitub ohutult erinevates liiklussituatsioonides
arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates, tunnelites ja jääteel
sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise vähekaitstud
liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5.
Läbides erinevaid piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja
vajaliku dokumentatsiooni olemasolu

Autorongi ehitus

4 EKAP

1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise
sõiduteekonna vältel, vajadusel teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2.
Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab
autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele kindlustades ja vastutades
ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib autorongi enne
väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri,
energia- ja koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles
toime tava- ja muutuvates olukordades

Liiklusohutus

3 EKAP

1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid
kahjusid 2. Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid
ohtusi autorongiga sõites ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi
töö ja puhkeaega

Liikluspsühholoogia

2 EKAP

1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust
mõjutavaid järeldusi 2. Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada
teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi
ning väldib töötades nende ilmnemist

Liiklusalased lisanõuded ja
eeskirjad

2 EKAP

1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes selleks kehtestatud
nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru
haldusvastutusest, tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning
tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3. Õppesõidul ja edaspidisel
tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või raskeveose
veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks

Sõiduõpe

3 EKAP

1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi
(sõit) õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab
vahekontrolli, on omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi
juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit) liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a
määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka Hindamiskriteeriumid

Praktika

8 EKAP

1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates
liiklusolukordades ja teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab
kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale
kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja klientidesse
lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib ettevõtte
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi,
ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab
meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast
tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika
lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 8.00 EKAPit.

2/19

Õppekava kontaktisik:
Ülo Kannelmäe
valdkonnajuht
Telefon +372 4875856, ulo.kannelmae@kehtna.edu.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://kehtna.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=262
https://kehtna.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=262&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Kehtna Kutsehariduskeskus

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Autorongi juht
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)

Maht kokku

1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid

30

30

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

4

4

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

4

4

Autorongi ehitus

4

4

Liiklusohutus

3

3

Liikluspsühholoogia

2

2

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

2

2

Sõiduõpe

3

3

Praktika

8

8
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Kehtna Kutsehariduskeskus

Lisa 2

Autorongi juht
Seosed tööandja toetuskirjas esitatud kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
1. Mõisted
2. Liikluskorraldus
3. Juhi märguanded
4. Autorongi asukoht sõites
5. Teeandmiskohustus
6. Möödasõit ja vastusõitvad sõidukid
7. Sõidukiirus
8. Peatumine ja parkimine
9. Erilist tähelepanu nõudvad olukorrad
10. Vähekaitstud liiklejad
11. Liiklus ristumisel raudtee või trammiteega
12. Valgustusseadmed
13. Mootorsõiduki pukseerimine
14. Autorongi tähistamine
15. Liiklus õuealal
16. Liiklus kiirteel
17. Liiklus muutsuunaliiklusega teel
18. Sõit tunnelis

Praktika

Sõiduõpe

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

Liikluspsühholoogia

Liiklusohutus

Autorongi ehitus

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Kompetentsi nimetus tööandja toetuskirjas

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Eriala õppekava moodulid

X
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19. Sõit jääteel
20. Sõit sadamates ja parvlaevadel
21. Piiripunktide läbimine
Autorongi ehitus
1. Autorongi seadmete ja süsteemide otstarve, kontrollimine, hooldus ja tehnoseisund
2. Elektriseadmed
3. Pidurid
4. Rattad
5. Autorongi sõidutehnilised omadused
6. Autorongi erivarustus
7. Autorongi koormamine
8. Sõiduki registreerimine
9. Säästlik sõit
10. Sõiduki mõju keskkonnale
Liiklusohutus
1. Ohuolukorra ettenägemine
2. Olukorra hindamine
3. Liiklusõnnetused ja kahjustused
4. Liikluseeskiri ja eetika nõuded
5. Ohud pukseerimisel ja autorongiga sõitmisel
6. Autojuhi töö- ja puhkeaeg
Liikluspsühholoogi
1. Üldmõisted ja juhi tegutsemise skeem
2. Juhi tööd mõjutavad psühhofüsioloogilised omadused
3. Tegurid, mis mõjutavad liiklusohutust
4. Erilised isiksuseomadused
5. Juhi valmisolek liikluses osalemiseks
6. Sotsiaalsed tegurid
7. Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
1. õppesõidu kohta kehtestatud nõudeid,
2. kuidas peab juht tegutsema liiklusõnnetuse korral;
3. „Liiklusseadusest“ tulenevaid liiklejate kohustusi ja õigusi;
4. liikluskindlustussüsteemi ja kindlustuslepingute sõlmimist;
5. haldusvastutusele võtmise korda, mis on seotud liiklusega;
6- tsiviilvastutusele võtmise korda, mis on seotud liiklusega;
7. kriminaalvastutusele võtmise korda, mis on seotud liiklusega;
8. tehnoülevaatusel sõiduki kohta esitatavaid nõudeid;
9. nõudeid autorongi tehnoseisundi ja varustuse kohta;
10. nõudeid suur- ja/või raskeveose veol;

X

X

X

X
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11) nõudeid sõiduki ja juhi suhtes, kui sõidetakse välismaale.
Sõiduõpe
1. Autorongi koostamine
2. Autorongi juhtimine (sõit) õppeplatsil
3. Vahekontroll
4. Autorongi juhtimine (sõit) liikluses
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis.
2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid.
4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil.
Praktika
1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid.
2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks.
3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele.
4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt.
5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi,
ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid.
6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust.
7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt.
8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
Võrdlusanalüüsi koostaja Ülo Kannelmäe, valdkonnajuht
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Kehtna Kutsehariduskeskus

Lisa 3

Autorongi juht

Õppekava moodulite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite sidusus
KHS § 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid

Õppekava moodulite õpiväljundid

Kutse- ja erialased teadmised: teab ja tunneb kutse- ja eriala põhjalikult, sealhulgas tunneb ja
rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid, tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka uudsetes
töösituatsioonides.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
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KHS § 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid

Õppekava moodulite õpiväljundid
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus:
1. oskab iseseisvalt täita oma kutse- või erialal keerukaid ja mitmekesiseid, uudseid
lahendusi eeldavaid tööülesandeid;
2. vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
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alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Õpipädevus:
1. õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
2. hindab ja analüüsib oma teadmiste taset.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
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töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
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Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Suhtluspädevus:
1. põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult ja väljendab neid ka uudsetes situatsioonides
nii suuliselt kui kirjalikult;
2. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab
kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
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psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Enesemääratluspädevus:
1. kasutab enesehindamist oma käitumise muutmiseks;
2. on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
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Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Tegevuspädevus:

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
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1. osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning on suuteline neid vajaduse korral
juhtima;
2. on võimeline osaliselt juhendama kaastöötajaid.

Õppekava moodulite õpiväljundid
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
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Õppekava moodulite õpiväljundid
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Infotehnoloogiline pädevus:
1. teab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte;
2. oskab kriitiliselt hinnata saadaoleva teabe usaldusväärsust;
3. oskab kasutada peamisi arvutirakendusi ning interneti võimalusi nii isiklikel kui
tööalastel eesmärkidel;
4. oskab rakendada abivahendeid teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks ning
kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
suhtlemist toetaval viisil.
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
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Õppekava moodulite õpiväljundid
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.

Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus:

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis. 2) Mõistab majanduse olemust ja
1. mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt majanduskeskkonna toimimist. 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika
võimalusi nende teostamiseks;
põhialuseid. 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi
2. algatab, arendab ja rakendab ideid;
töökeskkonnas toimimisel. 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat
3. omab esmaseid teadmisi ettevõtlusest;
suhtlemist toetaval viisil.
4. koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani;
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses: 1. Juhib autorongi lähtudes autorongi asukohast,
5. leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks ja tööturul rakendumiseks;
liiklusreeglitest ja liikluskorraldusest arvestades teeandmise kohutusega ja juhtide
6. seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega.
märguannetega. 2. Valib ohutud juhtimisvõtted ja sobiva sõidukiiruse möödasõidul ja
vastutulevate sõidukite suhtes ning peatumise ja parkimise manöövri sooritamisel 3. Käitub
ohutult erinevates liiklussituatsioonides arvestades rist- ja kiirteedel, õuealadel, sadamates,
tunnelites ja jääteel sõitmise erisuste ning nõuetega, samas tagades ohutu liiklemise
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vähekaitstud liiklejatel 4. Sõitu alustades tähistab autorongi vastavalt nõuetelöe arvestades
valgustusseadmete ning pukseerimise tehniliste- ja ohutusnõuetega 5. Läbides erinevaid
piiripunkte järgib korrektselt piiriületamise nõudeid ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolu
Autorongi ehitus: 1. Enne autorongiga sõidu alustamist kontrollib selle tehnilist korrasolekut
tagades elektriseadmete, pidurite ja süsteemide ohutu töötamise sõiduteekonna vältel, vajadusel
teeb teekonnal autorongi tehnilist kontrolli 2. Kontrollib autorongi erivarustust enne sõidu
alustamist ja sõidu ajal 3. Koostab autorongi koorma vastavalt koormamise nõuetele
kindlustades ja vastutades ohutu liiklemise teiste teedel liiklejate suhtes 4. Registreerib
autorongi enne väljumist tulenevalt registreerimise protseduurilistest nõuetest omades
korrektselt vormistatud dokumentatsiooni 5. Töötab järgides töökultuuri, energia- ja
koskonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates
olukordades
Liiklusohutus: 1. Juhib autorongi ohutult nähes ette ohuolukordi ning analüüsib tagantjärele
ohuolukorra ja liiklusõnnetuse võimalikku tekkimist ning sellest sündida võivaid kahjusid 2.
Täidab liikluseeskirju ning eetika nõudeid, mõistab tekkida võivaid ohtusi autorongiga sõites
ning pukseerimisel 3. Planeerib ja korraldab autojuhi töö ja puhkeaega
Liikluspsühholoogia: 1. Töötades näeb ette ohuolukordi, oskab nendes käituda, tunneb inimese
psüholoogilistest omadusi ja teeb sellest käitumuslikke liiklusohutust mõjutavaid järeldusi 2.
Käitub liikluses vastutustundeliselt, ei lase enda segada teiste liiklejate käitumisest 3. Eristab
tegutsemisvõimet vähendavaid tegevusi ning väldib töötades nende ilmnemist
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad: 1. On ette valmistunud õppesõituks teades ja tundes
selleks kehtestatud nõudeid, tegutsemist liiklusõnnetuse korral, liiklejate kohustusi ja õigusi 2.
Kontrollib kindlustuslepingute olemasolu ja vastavust ning saab aru haldusvastutusest,
tsiviilvastutusest, kriminaalvastutusest ning tehnoülevaatusel sõidukile esitatavatest nõuetest 3.
Õppesõidul ja edaspidisel tööl kontrollib autorongi tehnoseisundit ja varustust, suur- ja/või
raskeveose veole vastavust, nõuete olemasolu välismaale sõiduks
Sõiduõpe: 1. Alustab õppesõitu nõuetekohaselt koostatud autorongiga 2. Juhib autorongi (sõit)
õppeplatsil ja sooritab õppeväljakul ettenähtud harjutused 3. Sooritab vahekontrolli, on
omandanud kõik õppeplatsil sooritatavad autorongi juhtimisvõtted 4. Juhib autorongi (sõit)
liikluses, ja täidab MKM 27.06.2011. a määrus nr 60 toodud harjutused (v,t, ka
Hindamiskriteeriumid
Praktika: 1) Juhib autorongi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid
juhtimisvõtteid. 2) Näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja teeb
optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid
sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse
liiklejatesse ja klientidesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel transpordiettevõttes, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostöövalmidust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd
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nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis.
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