
                                                                                                  KINNITATUD 

                                                                                                  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

   direktori 12.09.19 käskkirjaga       

                                                                                                  nr  1-1/86 

 

 

MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSE LÄBIVIIMISE KORD 

 

      

I. MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSE KORRALDAMINE 

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi IVKHK) korraldab igal õppeaastal IVKHK 

õppijatele B- ja T-kategooria mootorsõidukijuhi kursuseid.  

2. Kursusele õppima asudes kohustub õppija täitma vähemalt 90%  kursuse mahust 

(lubatud mitte rohkem kui 10% põhjusega puudumisi). 

3. Mõjuva põhjuseta kursuse katkestamise puhul hüvitab õppija kursuse täismaksumuse. 

  

II. KURSUSEL OSALEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID 

 

1. Avaldus kursusel osalemise kohta (lisa 1). 

2. Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek alaealise õppija puhul. 

3. Tervisetõend (mitte vanem kui 3 kuud). 

4. Dokumendifoto (40x50mm). 

 

III.  SOODUSHINNA RAKENDAMINE KURSUSEST OSAVÕTMISEL 

 

1. Soodustus kursuse täismaksumusest on 20% 

2. Soodushinna rakendamine toimub juhul, kui: 

 õppija poolaaasta keskmine hinne on vähemalt „4,0“ või kõik hinned „arvestatud“; 

 õppija põhjuseta puudumised ei ületa 10%; 

 õppija täidab kooli sisekorraeeskirju. 

 

IV.  MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSE LÄBIVIIMINE  

 

1. Kursus (teooriatunnid ja õppesõit) toimub tööpäeviti alates kell 15:30.  

2. Õppesõit võib toimuda laupäeviti ja pühapäeviti ajavahemikul 9:00 – 18:00 (või 

kokkuleppel). 

 

V. KURSUSE MAKSUMUS 

 

1. Kursuste eest võib tasuda osade kaupa. 

2. Autoregistrikeskuse riigieksamitasud kuuluvad tasumisele õppija poolt. 

3. B-kategooria algastme libedasõidu koolituse läbimise kulud kuuluvad tasumisele õppija 

poolt. 

 



                                                                                                                                              Lisa 1 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

 

B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse avaldus 

 

EES- JA PEREKONNANIMI  

(passi järgi) 
 

ISIKUKOOD            
 

KONTAKTTELEFON(ID)  

GRUPP  

ÕPPEKEEL  

ÕPPEKOHT  

 

Lisad: 

1. Passi või ID-kaardi koopia 

2. Mootorsõidukijuhi tervisetõend 

3. 1 pilt 
 

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ja kohustun andmete muutustest viivitamatult 

teatama kursuse korraldajale. 

 

Kinnitan, et olen tutvunud mootorsõidukijuhi kursuse läbiviimise korraga (12.09.19 k/k nr 

1-1/86). 
 

 

 

“…….”……………… 20____.a.        ____________ 
               õppija allkiri 

 

Alaealise õpilase puhul vanema/eestkostja nõusolek 

 

Olen tutvunud mootorsõidukijuhi kursuse läbiviimise korraga (k/k nr ja kuupäev) ja olen nõus 

minu lapse kursusest osavõtmisega. 

 

__________________________________________________________  ____________ 
   (nimi, perekonnanimi, telefon)              allkiri 

 

 

Kinnitan, et õppijal on: 

 õppija poolaaasta keskmine hinne on vähemalt „4,0“ või kõik hinned „arvestatud“; 

 õppija põhjuseta puudumised ei ületa 10%; 

 õppija täidab kooli sisekorraeeskirju. 

 

Grupijuhendaja ______________________________________________  ____________ 
    (nimi, perekonnanimi)              allkiri 

 

 

Vastuvõetud _________________________________________________ 
    (nimi, perekonnanimi) 

 

_________________         ____________ 
kuupäev                   allkiri 


