OÜ Autojuhi

Koolitus
ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

(lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): 840
transporditeenused
Veoautojuhi ametikoolituse täiendkoolitus
Proffessional driver CPC
Курс дополнительного профессионального обучения водителей
грузовых автомобилей

Õppekava nimetus

Õppekava maht
Õppekava koostamise alus

35 akadeemilist tundi
; Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja,
koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine,
määrus nr.87 Lisa 4, Autoveoseadus §28

Õppekava eesmärk ja
õpiväljundid

anda veoautojuhina töötavale inimesele võimalus parandada
autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi ja kaasajastada autojuhtide
seadusandlust puudutavaid teadmisi.
Autojuht peab teadma ja oskama:
1) autojuhtide õigusi ja kohustusi reguleerivaid õigusaktide
sätteid, muuhulgas tööõiguse valdkonnaga seonduvat;
2) liikluspsühholoogiat ja suhtlemise põhialuseid, probleemsete
olukordade lahendamise viise ja meetodeid;
3) auto tehnojärelevalvesüsteemi Eestis, auto ehitusele ja
tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse
läbiviimise korda;
4) mootori, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, veermiku, kere,
rataste ja rehvide, elektri- ja valgustussüsteemi ning
toitesüsteemi üldehitust ja tööpõhimõtet;
5) sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides sagedamini
esinevaid rikkeid ning nende kõrvaldamise viise;
6) sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning
registriteljekoormust ja selle määramise põhimõtteid;
7) keskkonnasäästlikke meetmeid;
8) transpordi infrastruktuuri põhialuseid;
9) tegevuslubade, nende piirangute ja veolubade süsteemi;
10) transpordiökonoomika aluseid ning omahinna kujunemist;
11) transpordi logistika põhimõtteid, komponente ning
tähendust;
12) autovedude tähtsust vedude üldises mahus ning autoveo
liikide iseärasusi:
13) mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korraldusega
seonduvat;
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14) sundkindlustust reguleerivates õigusaktides autojuhi
kutsetegevusega seotud sätteid;
15) tema poolt tööülesannete täitmisel seadustest,
kollektiivlepingust või tööandja poolt kehtestatud töösisekorra
eeskirja rikkumisest tuleneva vastutuse ulatust.
16) veoste veo korraldust reguleerivat seadusandlust autojuhile
vajalikus ulatuses;
17) veoste veol nõutavate dokumentide tähendust ja täitmise
korda;
18) pakendite liigitust, kasutatavaid materjale, märgistamist,
mõõtmeid ja kasutamise korda;
19) suurte konteinerite, kaubaaluste ja paakide kasutamise
reegleid tükikaupade, puistekaupade, gaasiliste ainete ja
vedelike veol;
20) veoste koormasse laadimise ja kinnitamise eeskirju ning
erinevat liiki ja kuju veoste kinnitamise võtteid;
21) enamkasutatavate kinnitusvahendite liigitust ja kasutamise
eeskirju;
22) kiirestiriknevate toidukaupade veoga seonduvaid erinõudeid
sõidukitele;
23) suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo erinõudeid;
24) metsamaterjali veo erinõudeid;
25) ohtlike veoste mõistet ja ohtlike veoste veo erikorra
üldpõhimõtteid;
26) rahvusvahelisel autoveol kasutatavat veolubade süsteemi ja
erinõudeid;
27) rahvusvaheliste autoveo lepingute ja kokkulepete tähendust
autojuhile vajalikus mahus.
28) paigutada veose laadimisel veos ühtlaselt ja
tasakaalustatult, et vältida lubatud teljekoormuse ületamist
või koormatud auto ebastabiilsust;
29) valida ja kasutada sobilikke kinnitusvahendeid koorma
nõuetekohaseks kinnitamiseks;
30) ühendada vedukit erinevate haagiste, kesktelghaagiste või
poolhaagistega;.
Nõuded õpingute alustamiseks

koolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu
määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on Eestis või
kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte
alusel.või kellel on C,C1- kategooria alates 10.09.2009 aastast .

Piirangud õpperühma suurusele puuduvad
Õppekeel
eesti ja vene
Nõuded õpingute lõpetamiseks õppekava lõpetatakse kirjaliku eksamiga koolitusasutuses.
Hindamise aluseks on nõue selgitada objektiivselt välja õpilase
teadmised, oskused ja hoiakud kogu õppekava ja selle üksikute
teemade osas. Vajadusel antakse õpilasele lisakoolitust teoreetiliste
teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamiseks.
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Koolitusasutuses rakendatakse hindamissüsteemi põhimõttel «jah»
– sooritas, «ei» – ei sooritanud.
Eksamikomisjoni koosseisu määrab koolitusasutuse juht
Eksamiküsimustik peab täielikult hõlmama õppekava sisu kõigi
teemade ulatuses. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav
vastab õigesti vähemalt 80% küsimustest.
Teoreetiliste teadmiste eksamil on küsimusi täienduskoolituse korral
vähemalt 20.
Koolitusasutus esitab Maanteeameti büroole ametikoolituse või
täienduskoolituse õppekava läbinud ja eksami sooritanud isikute
eksamiprotokolli hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksami
toimumist.
Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid

Kutsetunnistus väljastatakse Maanteeameti büroos.
Maanteeameti poolt väljastatud veoautojuhi kutsetunnistusele
märgitakse Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis 91/439/EMÜ
juhilubade kohta nimetatud ühenduse ühtlustatud kood ja tunnistuse
kehtivusaeg
Kadunud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud
kutsetunnistuse asemel on isikul õigus taotleda tunnistuse andjalt
duplikaati.

Õppekava struktuuri
põhiained

T1 autovedude korraldus ja logistika- 12 tundi, millest 1 tund
praktikat
T2 sõiduki tundmine ja käsitsemine- 5 tundi
T3 töökeskond ja liiklusohutus- 7 tundi
T4 kindludtud ja vastyutus- 2 tundi
T5 tööõiguse alused -2 tundi
T6 töö- ja puhkeaeg 2 tundi, millest 0,5tundi praktikat
T7 liiklus- ja suhtlemispsühholoogia 7 tundi, millest 2 tundi
praktikat
koostatud on vastavasisuline õppemapp
kaasaegselt sisustatud õppeklassid, grafaprojektor, interneti
ühendus, digitaalse sõidumeeriku simulaator.Koolitusel kasutatakse
videomaterjale, lahendatakse koos näitlikke ülesandeid.Samas
majas asub ka kohvik kehakinnitamiseks.

valikained
Õppematrjalid
Õppekeskonna kirjeldus

Koolitajate kvalifikatsioon
Lektori nimi
Alar Urm
koolitus keeleks:eesti keel

Täiskasvanute
täiendkoolituse kogemus
16 aastat
Tallinna Tehnikakõrgkooli
õppejõud, 12 aastat
Autojuhi Koolitus lektor
10 aastat

Haridustase ja töökogemus
koolitatavas valdkonnas
Juriidiline
kõrgharidus,vandeadvokaat
töökogemus 24 aastat

Autotranspordialane kõrgharidus,
autotranspordi. ERAA nõukogu ja
volikogu liige, AS Rain nõukogu
liige, autojuhtide ametikoolituse
ümarlaua korraldaja ERAA juures
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Jaak Kivisild
koolitus keeleks:eesti keel
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Lii Erm
koolitus keeleks:eesti keel

14 aastat

Enn Edussaar
koolitus keeleks:eesti keel ja
vene keel

14 aastat

Oleg Južuk
koolitus keeleks:vene keel
Aleksander Presnov
koolitus keeleks:vene keel
Irina Šišova
koolitus keeleks:vene keel

30 aastat

Nikolay Tatarsky
koolitus keeleks:vene keel

16 aastat

Õppekava kontaktisik
ees-ja perenimi
ametikoht
telefon
e-post

Autotranspordi ettevõttetes töötanud
alates 1973 aatast
Kõrgharidus liikluspsühholoogia
magistrikraad ,Tartu Meditsiinikool
Mootorsõidukijuhi õpetaja
töötanud alates 2002 aatast
Autotranspordialane kõrgharidus,
1999a. volitatud transporditehnika
insener, mootorsõidukijuhi koolitaja
aastast 2010 töötanud alates 1978
aatast
Juriidiline kõrgharidus, töökogemus
25 aastat
Autotranspordialane kõrgharidus,
töökogemus 47 aastat
kõrgharidus, Audentese Ülikool –
sotsiaalteaduse magister
Täiendkoolitused: 2008 Tallinna
Tehnikakõrgkool –
liikluspsüholoogia ja ohutu sõidu
alused
2010 Raskete liiklusõnnetuste
uurimise ekspertkomisjoni toimimine
Soome näite põhjal
Töökogemus 6 aastat
Juriidiline kõrgharidus,
mootorsõidukijuhi koolitaja aastast
2000, töökogemus 16 aastat

25 aastat
10 aastat

Katrin Valdma
direktor
6503050
info@adrkool.ee
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