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Räpina Aianduskooli 

Autokooli tegutsemise kord 
 
1. Räpina Aianduskooli Autokool (edaspidi autokool) viib läbi B-kategooria algastme 

mootorsõidukijuhi koolitust.  
2. Autokool on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga õppeasutus (koolitusluba 

nr 7244 HTM) ja Eesti Autokoolide Liidu liige.  
3. Õppetöö toimub eesti keeles riikliku B-kategooria õppekava alusel. 
4. Õppesõiduks kasutatakse manuaalkäigukastiga sõiduautot. 
5. Õpingute alustamise tingimused: 

5.1. B-kategooria esmase juhiloa taotleja peab õpinguid alustades olema vähemalt 
17,5-aastane;  

5.2. Aianduskooli esimese kursuse õpilane saab õpinguid alustada alates teisest 
semestrist; 

5.3. taotleja peab esitama Aianduskooli õppesekretärile nõutud tähtajaks järgmised 
dokumendid: 

5.1.1. mootorsõidukijuhi tervisetõend perearstilt (tõend ei tohi olla vanem kui kuus 
kuud); 

5.1.2. isikut tõendava dokumendi koopia; 
5.1.3. üks foto (3x4 cm). 

6. Õppetöö korraldus. 
6.1. Õppetöö koolis: 

6.1.1. teoreetiline õpe, kokku 43 tundi, toimub üks kuni kaks korda nädalas 8 kuni 
12 nädala jooksul kooli õppetundide välisel ajal; 

6.1.2. praktiline õpe ehk õppesõit, kokku minimaalselt 22, tundi toimub kooli õppe-
tundide välisel ajal kokkuleppel koolitajaga. Õppesõit õppetöö ajast on 
võimalik ainult asjaomase õpetaja nõusolekul. Taotlejal tuleb valmis olla 
õppesõiduks nädalavahetusel. Lisasõidutunnid toimuvad vajadusel nädala-
vahetusel või peale õppetunde;  

6.1.3. pimedaaja koolitus, kokku 2 tundi, toimub kooli õppetundide välisel ajal; 
6.1.4. esmaabikoolitus, kokku 16 tundi (viib läbi Eesti Punase Risti Põlvamaa Selts), 

toimub õppetundide välisel ajal (vajadusel ka laupäevasel päeval) autokooli 
ruumides. 

6.2. Algastme riskivältimise koolitus ehk libedasõit, kokku 3 tundi toimub Tartus Raadi 
libedarajal koostöös OÜ-ga Autosõit. 

7. Õpingute lõpetamine ja juhiloa väljastamine: 
7.1. autokool loetakse lõpetatuks ja lõputunnistus väljastatakse taotlejale, kes on 

edukalt sooritanud autokooli teooria- ja sõidueksami; 
7.2. Maanteeamet annab juhtimisõiguse ning väljastab juhiloa taotlejale, kes on edukalt 

sooritanud Maanteeameti teooria- ja sõidueksami. 
8. B-kategooria algastme mootorsõidukijuhi koolituse maksumus kehtestatakse Räpina 

Aianduskooli direktori käskkirjaga. 
9. Maastikuehituse, aianduse ja floristika eriala õpilane on vabastatud riigilõivu 

tasumisest mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja vastava duplikaadi väljastamise 
eest, samuti mootorsõidukijuhi teooriaeksami ja sõidueksami eest (Riigilõivuseadus 
§ 32, https://www.riigiteataja.ee/akt/13310822). 
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