
Infokiri Autokool Hakka Juhiks õpilastele 

 

Väga meeldiv, et meie koolitusele registreerinud oled! Meie teooriaõpe toimib kombineeritud 

õppe põhimõttel, mis tähendab, et suurem osa õppest toimub e-õppe keskkonnas ning kohal 

tuleb käia kolmel 1,5h pikkusel seminaril. Võib juhtuda, et ühel seminaril oled juba osalenud. 

 

E-õppe keskkondadena on meil kasutusel kaks peamist keskkonda: teooria.ee ning Liikluslab. 

Esmalt lisasime sind teooria.ee e-õppe keskkonda. Loodetavasti said ka selle kohta meili (jälgi 

ka rämpsu, kui seda kuhugi ei tulnud, siis anna kindlasti teada!). Teooria.ee keskkond on sulle 

teooriakursuse läbimiseks kohustuslik. Teooria.ee keskkonnas saad moodulite kaupa loenguid 

kuulata ning teste lahendada. Järgmisesse moodulisse pääsemiseks on vaja sooritada vahetest 

ning kui see on sooritatud, siis saame sind järgmisesse moodulisse edasi lubada. Selleks tuleb 

meile automaatne teavitus ning esimesel võimalusel me teid ka edasi lubame. Selles 

keskkonnas peaksid kolme kuu jooksul teooriakursuse läbima. Võimalus on kontot ka 

pikendada, aga see on tasuline ning pikendamine käib otse läbi teooria.ee kodulehe ja haldajate. 

Lisaks on Eestis kvaliteetse e-õppe keskkonna ka olemas Liikluslab. Sealt on hea enne riiklikke 

eksameid juurde korrata. Kui sul tekib huvi ka selle keskkonna kasutamiseks, siis kirjuta meile 

ning meie kaudu saad sinna ligipääsu natukene soodsamalt kui otse nende kodulehelt. 

 

Klassitundide info on teile saadetud eelnevalt e-kirjana. Üldjuhul toimuvad klassitunnid 

teisipäeviti 18:00-19:30 Keila koolis ning neljapäeviti 18:00-19:30 Laagris Hammerjacki maja 

seminariruumis. Seoses COVIDiga oleme kasutanud palju ka Zoomi ning teisi asukohti, seega 

jälgi seda infot, mis sulle e-kirjades on edastatud. Kui juhtub, et ühel nädalal klassitunnis 

osaleda ei saa, siis ei ole hullu, võid sellest teada anda ning oled oodatud juba järgmise grupiga 

järgmisel kuul samas tunnis osalema.  

 

Kui teoorias e-õppes tekib arusaamatusi mingite reeglite või küsimuste kohta, siis tee julgelt 

nendest pilti või jäta meelde ja küsi järgmises klassi- või sõidutunnis oma õpetajalt. Samuti 

võid tehtud pildi saata meile e-kirjaga ning vastame hea meelega       



 

Teooriaeksamit saad teha kodus endale mugaval ajal. Seega kui oled kogu teooriamaterjali 

läbinud ja soovid eksamit teha, siis kirjuta meile ning saan sulle teooria.ee keskkonnas avada 

„koolieksami“ võimaluse (selleks ei pea konto enam aktiivne olema). 

 

Sõidutundide alustamiseks on vajalik kehtiv tervisetõend ning see, et oled läbinud teooria.ee 

keskkonnas 1. mooduli. Kui sul on tervisetõend tehtud, siis palun saada meile selle otsus (ainult 

otsus ühel lehel, mitte kogu terviselugu!), selle said paberkandjal arsti käest (sellisel juhul tee 

pilt) või leiad selle ka digilugu.ee kaudu sisse logides. Kui oled tervisetõendi esitanud ning 1. 

mooduli läbinud, siis kirjuta meile, kui soovid sõidutundidega alustada. Seejärel saan su juba 

sobiva sõiduõpetajani juhatada. Kui soovid õppida automaatkäigukastiga, siis anna ka sellest 

palun märku! 

 

Kui õpilane ei saa kokkulepitud sõidutundi tulla, tuleb sellest õpetajale vähemalt 24 h ette 

teatada. Kui õpetajale teatatakse tundi mitte ilmumisest hiljem või ei teatata üldse, tuleb 

õpilasel tasuda aja eest, mille ta oli enda jaoks broneerinud. 

 

Kodus sõitmise harjutamine on suurepärane viis sõidupraktika omandamiseks. Soovitame 

seda võimaluse korral igal juhul teha. Juhendajaga sõitmiseks peab juhendaja Transpordiameti 

e-teeninduses juhendaja tunnistuse tegema. Sõidu ajal pange kindlasti välja õppesõidu 

tunnusmärgid. Õpilasel peab kaasas olema õpingukaart, selle leiad teooria.ee keskkonnas enda 

profiili alt. Õpingukaart võib olla ka elektrooniliselt, seega seda välja printima ei pea. Seega 

pärast esimesest sõidutundi (topelttundi) tekib su õpingukaardile märge „lubatud õppesõidule 

teeliikluses“. Seejärel võidki kodus juhendajaga sõita! 

 

Libedasõidu- ning pimeda aja koolitused lepitakse kokku otse sõiduõpetajaga. 

 

Esmaabikoolitused toimuvad üldjuhul 2 korda kuus pühapäeviti. Enne koolitusi saadan teile 

vajaliku info, seega nendele koolitustele registreerimine toimub pidevalt jooksvalt e-kirjade 

vahendusel. 

 

Sõidueksami kokku leppimiseks räägi oma sõiduõpetajaga ning ta suunab sind juba õige 

õpetajani. Teise võimalusena võid meile üldmeilile kirjutada, et soovid sõidueksamiks aega. 



 

Tasumine toimub vastavalt koolituslepingus väljatoodule. Palun tasuge vastavalt lepingus 

väljatoodule. Kui soovite arvet, andke märku ning saan ka selle saata, hind sisaldab 

käibemaksu. Kui tekib tasumisega mingi probleem, siis andke julgelt märku ja leiame 

lahenduse. Lisatundide hinna leiab meie kodulehelt B-kategooria alt hinnakirjast ning nende 

tasumine toimub jooksvalt otse sõiduõpetajale või samale koolituslepingus väljatoodud 

arveldusarvele. 

 

Kahjuks vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 uuele redaktsioonile (01.01.2016) ei käsitleta alates 

2016 aastast autokoolile tehtud kulusid (A- ja B-kategooriad) enam koolituskuludena ja 

seetõttu neilt summadelt enammakstud tulumaksu ei tagastata. 

 

Koolitusleping on oluline meievaheline dokument, kus on välja toodud kõik poolte õigused ja 

kohustused. Seega tutvuge koolituslepinguga hoolikalt ning paljudele tekkivatele küsimustele 

leiate sealt vastused       

 

Kindlasti võib tekkida veel küsimusi, millele siit infokirjast või koolituslepingust vastust ei 

leia. Oleme alati väga avatud, seega võid meile julgelt kirjutada-helistada ning leiame igale 

küsimusele ka vastuse. Palun ära jää kunagi oma murega üksi, vaid küsi julgesti! 

 

Meie Autokool Hakka Juhiks meeskonnaga soovime sulle aga toredaid, tõhusaid ja 

tähendusrikkaid õpinguid ning turvalist liiklemist! 

 


