
 

Reguleerija koolituse õppekava 

 

1. EESMÄRK JA NÕUDED 

 

1.1 Reguleerija koolituse õppekava on koostatud reguleerija koolitust korraldavale 

koolitajale juhindumiseks. 

1.2 Õppekava lähtub „Liiklusseaduses“ ja käesolevas määruses reguleerijale esitatud 

nõuetest. 

1.3 Reguleerija koolitust läbi viiv koolitaja koostab käesoleva õppekava alusel 

koolitaja õppekava. 

1.4 Pärast reguleerija koolituse läbimist peab koolitusel osaleja oskama oma pädevuse 

piires liiklust reguleerida „Liiklusseaduse“ § 8 lõikes 1 loetletud juhtudel. 

   

2. ÕPPEKAVA STRUKTUUR JA ÕPPE KESTUS  

 

2.1 Teoreetiline ja praktiline õpe toimuvad metoodiliselt õiges järjestuses ning hõlmavad 

järgmisi teemasid (tabelis on näidatud minimaalne õppemaht): 

 

I pädevuskoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste 

saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus 

 - ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud 

 - reguleerija turvalisus 

1 - 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 - reguleerimata ülekäigurajal/ülekäigurajata tee ületamine 

 - reguleeritud ülekäiguraja ületamine 

1 
5 min/inimese 

kohta 

Kokku 2  

II pädevuskoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende 

sätted 

 - reguleerija ülesanded 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, 

sealhulgas raadiosaatjate kasutamine 

 - ohud liikluses 

 

 

 

 

2 
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 - reguleerija turvalisus 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 - ettevalmistus reguleerimiseks 

 - reguleerimiskoha valik 

 - liikluse reguleerimine erinevates olukordades 

2 
10 min/inimese 

kohta 

Kokku: 4  

III pädevuskoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende 

sätted 

 - reguleerija ülesanded 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, 

sealhulgas raadiosaatjate kasutamine 

 - ohud liikluses 

 - reguleerija turvalisus 

2 - 

Reguleerija käitumine ja suhtlemine 

 - hea reguleerija isikuomadused 

 - suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades 

 - konfliktide ennetamine ja lahendamine 

 - suhtlemine objektil töötavate inimestega 

1 - 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 - ettevalmistus reguleerimiseks 

 - reguleerimiskoha valik 

 - liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel 

 - liikluse reguleerimine ristmikul 

 - liikluse reguleerimine teeületusel 

 - liikluse reguleerimine eriolukordades 

 - tegevus liiklusõnnetuse korral 

3 
20 min/inimese 

kohta 

Liikluskorralduse nõuded teetöödel 

 - erinevad liikluskorraldusvahendid ja nende kasutamine 

 - liikluskorraldusskeemide lugemine 

 - liikluskorralduse muutmine 

2 - 

Kokku 8  

IV pädevuskoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende 

sätted 

 - reguleerija ülesanded 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, 

sealhulgas raadiosaatjate kasutamine 

 - ohud liikluses 

 - reguleerija turvalisus 

2 - 



Reguleerija käitumine ja suhtlemine 

 - hea reguleerija isikuomadused 

 - suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades 

 - konfliktide ennetamine ja lahendamine 

 - suhtlemine objektil töötavate inimestega 

1 - 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 - ettevalmistus reguleerimiseks 

 - reguleerimiskoha valik 

 - liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel 

 - liikluse reguleerimine ristmikul 

 - liikluse reguleerimine teeületusel 

 - liikluse reguleerimine eriolukordades 

 - tegevus liiklusõnnetuse korral 

3 
20 min/inimese 

kohta 

Liikluskorralduse nõuded teetöödel 

 - erinevad liikluskorraldusvahendid ja nende kasutamine 

 - liikluskorraldusskeemide lugemine 

 - liikluskorralduse muutmine 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

Suure/raske veose saatmine 

 - suure/raske veose saatmist reguleerivad õigusaktid ja 

nende sätted 

 - marsruudi määratlemine  

 - veoloa taotlemine 

 - suure/raske veose saatja erivarustus 

 - saateautode varustus 

 - suurt/rasket veost vedava veoki varustus 

 - nõuded suurt/rasket veost vedavale veokile 

 - suure/raske veose tähistamine 

 - suure/raske veose saatmisega kaasnevad ohud 

 - saateauto liikumine ja kaasliiklejate ohutuse tagamine 

 - suure/raske veose vedamisega kaasnev vastutus 

 - suure/raske veose saatmine eriolukorras  

 

6 
8 tundi, 

rühmaõpe 

Kokku 14  

III pädevuskoolituse täiendkoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende 

sätted 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus 

 - ohud liikluses 

 - reguleerija turvalisus 

1 - 

Reguleerija käitumine ja suhtlemine 

 - suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades 

 - konfliktide ennetamine ja lahendamine 

 - suhtlemine objektil töötavate inimestega 

1 - 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 

 

 

 



 - ettevalmistus reguleerimiseks 

 - reguleerimiskoha valik 

 - liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel 

 - liikluse reguleerimine ristmikul 

 - liikluse reguleerimine teeületusel 

 - liikluse reguleerimine eriolukordades 

 - tegevus liiklusõnnetuse korral 

 

 

 

2 

 

 

 

20 min/inimese 

kohta 

Kokku 4  

IV pädevuskoolituse täiendkoolitus 

Teema Teoreetilise õppe 

tundide arv 

Praktilise õppe 

maht  

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus 

 - reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende 

sätted 

 - kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus 

 - ohud liikluses 

 - reguleerija turvalisus 

1 - 

Reguleerija käitumine ja suhtlemine 

 - suhtlemine ja toimetulek erinevates liiklusolukordades 

 - konfliktide ennetamine ja lahendamine 

 - suhtlemine objektil töötavate inimestega 

1 - 

Reguleerimine 

 - reguleerija märguanded 

 - ettevalmistus reguleerimiseks 

 - reguleerimiskoha valik 

 - liikluse reguleerimine avarii- ja teetöödel 

 - liikluse reguleerimine ristmikul 

 - liikluse reguleerimine teeületusel 

 - liikluse reguleerimine eriolukordades 

 - tegevus liiklusõnnetuse korral 

2 
20 min/inimese 

kohta 

Suure/raske veose saatmine 

 - suure/raske veose saatmist reguleerivad õigusaktid ja 

nende sätted 

 - veoloa taotlemine 

- suure/raske veose saatja erivarustus 

 - saateautode varustus 

 - suure/raske veose tähistamine 

 - suure/raske veose saatmisega kaasnevad ohud 

 - saateauto liikumine ja kaasliiklejate ohutuse tagamine 

2 - 

Kokku 6  

 

 

 

 

 

 

 


