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Sissejuhatus 

Laste liikluskasvatust reguleerib Liiklusseaduse alusel Vabariigi Valitsuse 8.märtsi 2001. 

aasta määrusega nr 89 kehtestatud “Laste liikluskasvatuse kord”. Vastavalt „Põhikooli ja 

gümnaasiumi riiklikule õppekavale“ (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 25.01.2002.a. 

määrusega nr 56 käsitletakse liikluskasvatust läbiva teema turvalisus all. Riiklik õppekava 

näeb ette ka õppe-eesmärgid ja kujundatavad pädevused kooliastmeti.  

Käesoleva töö „Liikluskasvatuse uurimuse läbiviimine aastal 2007” (edaspidi töö) 

eesmärgiks on välja selgitada koolides läbiva teemana teostatava liikluskasvatuse osa 

käsitlemine. Töö teostati kolmes etapis. I etapis oli vajalik leida kooli kodulehelt infot 

liikluskasvatuse kui läbiva teema käsitlemise kohta õppekavas, leida üldtööplaanist 

klassivälised ja huvialategevused, kus on kajastatud liikluskasvatusalane tegevus ning 

info leidmine jalgratturite, mopeedijuhtide, mootorsõidukijuhtide koolituse ja 

eksamineerimise kohta. II etapi ülesandena koostati ja saadeti koolidele küsimustik 

eeltoodud teemat käsitleva info saamiseks ning analüüsiti saadud andmeid kooliastmeti. 

Kolmandas etapis analüüsiti I ja II etapis saadud andmeid maakonniti ja 

üldhariduskoolide kaupa. Iga etapi uurimustulemuste kohta koostati aruanne.  

Uuring hõlmas kokku 445 üldhariduskooli, sh : 

� 42 lasteaed-algkooli  

� 194 põhikoolid 

� 209 keskkooli ja gümnaasiumit 

Internetiuuring hõlmas ka 50 kutsekooli, kuid edasises uuringus jäeti kutsekoolid kõrvale, 

kuna nende spetsiifika on erinev ning raske on võrrelda omavahel koole, millest üks on 

näiteks spetsialiseerunud autoõpetusele ja teine juuksurite ja kosmeetikute koolitamisele.  

Kuna töö I etapi ülesandeks oli kooli kodulehelt info leidmine liikluskasvatuse kui läbiva 

teema käsitlemise kohta kooli õppekavas, siis võeti vastavalt lähteülesandele uuringu 

aluseks koolide nimekiri, mis on kättesaadav internetiaadressilt NETI: / HARIDUS JA 

KULTUUR / Haridus  

Töö teostamise käigus selgus, et mitmed koolid selles andmebaasis siiski ei kajastu. 

Arvates välja erikoolid (ca 30) hõlmas käesolev uuring ca 90% üldhariduskoolidest, kellel 

on haridusministeeriumi andmetel koduleht. 
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1. Internetivaatlus (I etapp) 

Töö I etapi sisu: 

1. Kooli kodulehelt saadava info leidmine liikluskasvatuse kui läbiva teema käsitlemise 

kohta kooli õppekavas (kas kooli kodulehel on kooli õppekava või riiklikust õppekavast 

tehtud koopia, kas õppekavas on välja toodud läbiva teema liikluskasvatuse osa 

käsitlemine integreeritult). 

2. Leida kooli üldtööplaanist klassivälised ja huviala tegevused, millistes on kajastatud 

liikluskasvatusalane tegevus. 

3. Leida infot selle kohta, kas ja kuidas on korraldatud koolis jalgratturite ja 

mopeedijuhtide koolitus ning eksamineerimine. 

 

1.1. Uuringu ulatus ja läbiviimine 
Tabelis 1 on toodud vaadeldud koolide jagunemine maakondade lõikes. Kõige rohkem 

on õppeasutusi suuremate keskustega maakondades nagu Harjumaa, Tartumaa ja 

Pärnumaa - nendes maakondades asub 44% kõikidest käsitletavatest koolidest. Kõige 

vähem on koole aga Hiiumaal (1%). 

 

Tabel 1.1. Vaadeldavate üldharidus- ja kutsekoolide jaotumine maakondade lõikes. 
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Üldhariduskoolide jagunemine maakondade lõikes

HARJUMAA; 116; 25%

HIIUMAA; 6; 1%

IDA-VIRUMAA; 24; 5%

JÕGEVAMAA; 21; 5%

JÄRVAMAA; 17; 4%

LÄÄNEMAA; 19; 4%

LÄÄNE-VIRUMAA; 30; 7%

PÕLVAMAA; 19; 4%

PÄRNUMAA; 38; 9%

RAPLAMAA; 26; 6%

SAAREMAA; 21; 5%

TARTUMAA; 43; 10%

VALGAMAA; 14; 3%

VILJANDIMAA; 29; 7%

VÕRUMAA; 22; 5%

 
 

Joonis 1.1. Uuritavate üldhariduskoolide jaotumine maakondade lõikes 

 

Ülekaalus on koolid, mille kodulehelt puudub õppekava ning seetõttu pole ka võimalik 

saada infot selle kohta, kas ja kuidas liikluskasvatust läbiva teemana koolis käsitletakse. 

Vaid üksikute koolide kodulehel on olemas kooli üldtööplaan, mistõttu ei olnud võimalik 

leida üldtööplaanist infot klassiväliste ja huvialategevuste kohta, küll oli aga vastav info 

tihti olemas koolide kodulehel eraldi väljatooduna huviringide või ürituste nimekirja all.  

Liikluskasvatusalase info kajastamine koolide kodulehel on kokkuvõtvalt välja toodud 

tabelis 1.2. 
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Tabel 1.2. Liikluskasvatuse teema käsitlemine üldhariduskoolides. 
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Joonis 1.2. Liikluskasvatuse teema käsitlemine üldhariduskoolides 

Andmed kõikide koolide kohta on toodud tabelis 1.3 ja väljavõtted kodulehekülgedelt on 

esitatud aruande lisades 5 ja 6. 

 



 7 

1.2. Liikluskasvatus õppekavas  

Kõigi I etapis vaadeldud 495 kooli puhul oli kodulehel kättesaadav vaid 127 kooli 

õppekava (25%), neist oli algkoole 7, põhikoole 39, gümnaasiume 52 ning kutsekoole 12. 

Liikluskasvatus ei kajastunud 5 põhikooli ja 11 gümnaasiumi õppekavas. Samas on siin 

ka koole, kus kodulehel on ära toodud vaid õppekava üldosa või ülevaade, kus 

liikluskasvatus ei kajastu või viidatakse otseselt, et liikluskasvatuse osa kajastatakse 

ainekavades (nt Laupa Põhikool), kuid ainekavad pole kodulehel kättesaadavad. 18 kooli 

(4%) koduleht ei avanenud.  

� Uuring hõlmas 42 algkooli. Kodulehelt oli kättesaadav vaid 7 algkooli õppekava 

(17%), neis kõigis kajastus liikluskasvatus. Kõigis vaadeldud õppekavades on 

liiklusohutust puudutava osa sõnastatud kooli enda poolt ning arvestatud on ka kooli 

paikkondlikku eripära. 4 kooli puhul oli õppekavast võimalik näha ka liiklusõpetuse 

integreerumist õppeainetega. Parima näitena on lisas 5 ära toodud Raplamaal asuva 

Järvakandi Lasteaed-Algkooli õppekava liikluskasvatust käsitlev osa. 

� Uuringuga oli hõlmatud 194 põhikooli, millest oli kodulehel kättesaadav 44 kooli 

õppekava (23%), neist liikluskasvatus oli kajastatud 39 õppekavas (20% kõigist 

põhikoolidest), 5 õppekavas liikluskasvatus ei kajastunud (2,5%), infot ei olnud 

võimalik saada 150 kooli kohta (77%), mille kodulehel puudus õppekava või koduleht 

ei avanenud. 39 õppekavast, kus liikluskasvatus oli olemas, oli 23s oli liikluskasvatuse 

osa kopeeritud kooli õppekavasse riiklikust õppekavast, 16 kooli olid lisanud 

omapoolseid täiendusi või koostanud tervikuna kooli enda nägemusele vastava 

liikluskasvatuse osa (Haanja-Ruusmäe Põhikool, Kaiu Põhikool). Liikluskasvatuse 

integreerimine õppeainetesse oli kooli õppekavas konkreetsemalt välja toodud kolmel 

koolil, neist Kärla Põhikooli õppekava vastav osa on näitena välja toodud lisas 6. 

� 209 uuringuga hõlmatud gümnaasiumi kodulehelt oli kättesaadav 64 gümnaasiumi 

õppekava (30,6%), neist liikluskasvatus oli kajastatud 53 kooli õppekavas (25% 

gümnaasiumidest), 11 õppekavas liikluskasvatust ei kajastunud (5%), infot ei olnud 

võimalik saada 145 gümnaasiumi kohta (69%). Neist 52 koolist, mille õppekavas oli 

liikluskasvatus olemas, olid 9 koostanud vastava osa ise ning 43 kopeerinud selle 

riiklikust õppekavast. 8 kooli õppekavast oli näha liikluskasvatuse käsitlemist 

integreerituna õppeainetesse. Esile võiks tõsta Kanepi Gümnaasiumi ja Viimsi 

Keskkooli õppekava vastavat osa.  

� 50 uuritud kutsekooli puhul oli kodulehel olemas 12 kooli õppekava (24%), milles 

kõigis käsitleti liikluskasvatust.  
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1.3. Liikluskasvatusealane huvitegevus 

� Vaadeldud koolide kodulehtedel kajastuva info põhjal polnud enamusel koolidest 

liikluskasvatuse alast huvitegevust ette nähtud (90%), 4% kodulehtedest ei 

avanenud ning ühel protsendil oli antud valdkond kavandamisel ning vaid 5% 

koolide koduleht kajastas antud valdkonna sisulist huvitegevust.  

� Tuginedes koolide kodulehe andmetele ei toimunud mitte üheski kutsekoolis 

liikluskasvatuse alast huvitegevust. Kõige enam oli seda ette nähtud aga 

gümnaasiumides ja põhikoolides (keskmiselt ca 6%), samas oli lasteaed-

algkoolides  liikluskasvatuse alane huvitegevus kajastatud ainult ca 2%-l. 

� Saaremaal, Hiiumaal ja Võrumaal pole ühtegi kooli, kus üldtööplaani oleks 

planeeritud liikluskasvatusega seotud huvitegevusi. Palju selliseid koole on veel ka 

Harjumaal, Pärnumaal (mõlemal juhul 98% kõikidest maakonna koolidest) ja 

Jõgevamaal (96% kõikidest Jõgevamaa koolidest).  

� Valgamaal ja Raplamaal on protsentuaalselt enim koole, kus liikluskasvatusalane 

huvitegevus on üldtööplaani integreeritud (vastavalt 19% Valgamaa ja 14% 

Raplamaa koolidest). 

� Valdavalt oli liikluskasvatusalase huvitegevusena märgitud liiklusringe 

(üldhariduslike koolide puhul oli neid esile toodud vähemalt 11 kooli juures), kus 

lapsed õpivad tundma näiteks liikluseeskirju, ohutusnõudeid, ohutult rattaga 

sõitma jne.  

� Palju oli ka eraldi välja toodud liiklustunde ja liikluskoolitusi (nt koolitus „Pimedas 

helkuriga“). 

� Kutsekoolides olid ülekaalus eraldi liiklusõpetuse tunnid. 

1.4. Üritused, ettevõtmised liikluskasvatuse teemal 

� Kõikidest vaadeldud koolidest moodustasid ainult u 7% need, mille kodulehelt võis 

leida liikluskasvatuseteemalisi üritusi ja ettevõtmisi. 

� Kutsekoolidest ei ole ükski kool ära märkinud liikluskasvatusalaste ettevõtmiste 

korraldamist. 

� Ka põhikoolide seas on vähe koole, mis planeerivad liikluskasvatusteemalisi 

üritusi (3% kõikidest põhikoolidest), enim on neid aga lasteaed-algkoolide hulgas 

(14% kõikidest lasteaed-algkoolidest). 
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� Hiiumaal, Saaremaal, Valgamaal, Läänemaal, Jõgevamaal, Võrumaal ja Ida-

Virumaal pole ühtegi kooli, mis oleks planeerinud liikluskasvatusalaseid 

ettevõtmisi. Vähe on selliseid koole ka Viljandimaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal. 

� Enim oli liikluskasvatuse alaseid üritusi planeeritud Raplamaal (18% kõikidest 

sealsetest koolidest) ja Harjumaal (12% kõikidest sealsetest koolidest). 

� Üritustena oli esile toodud  erinevaid ettevõtmisi, näiteks liikluspäevad (liikluspäevi 

on tegevuskavades ära märkinud vähemalt 10 kooli) ja jalgrattapäevad, mis 

mitmel pool hõlmavad ka viktoriine. 

� Mitmes koolis oli ette nähtud terve liiklusnädal või liiklusalane mängupidu. 

� Konkreetsete ürituste näitena on „Ole nähtav“ (pimedas helkuri kandmise 

vajaduse selgitamine), etendus „Õpin tänaval liiklema“ jne. 

� Paljudes koolides oli ette nähtud ka koostöö liikluspolitseiga, nt tundi tuleb 

liikluspolitseinik rääkima ohutusest ja riskidest. 

1.5. Jalgratturi, mopeedi ja mootorsõiduki juhilubade taotlemine 

� 10%-l vaadeldavatest koolidest on käsitletud jalgratturi, mopeedi ja mootorsõiduki 

juhilubade taotlemise teemat, 85% moodustavad koolid, mille üldtööplaanid seda 

valdkonda ei puuduta. 

� Kõige enam võimaldavad juhilubade taotlemist keskkoolid ja gümnaasiumid (19% 

kõikidest keskkoolidest ja gümnaasiumidest. 

� Kõige vähem käsitlevad juhilubade taotlemist lasteaed-algkoolid (ainult Uuemõisa 

Algkool). 

� Protsentuaalselt on kõige rohkem koole, mis võimaldavad jalgratturi, mopeedi ja 

mootorsõiduki juhilubade taotlemist, Jõgevamaal (26% kõikidest sealsetest 

koolidest), Raplamaal (25%) ja Põlvamaal (16%). 

� Ida-Virumaal on viimati nimetatud koolide osakaal ainult 4%. 

� Hiiumaal pole üheski koolis võimalik taotleda jalgratturi, mopeedi või 

mootorsõiduki juhilubasid.  

� Lubade taotlemisel oli esikohal autojuhilubade taotlemine. Paljudes koolides oli 

selle jaoks ette nähtud autoõpetuse tunnid. 
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� Teisel kohal oli jalgratturi juhilubade taotlemine. Ohutult jalgrattaga sõitma 

õppimine ja eeskirjade selgeks tegemine ning seejärel jalgrattaeksami sooritamine 

oli kirjas paljudes tegevuskavades. 

Kokkuvõtvalt koolide kodulehtedel liikluskasvatusalase info kajastamist analüüsides võib 

öelda, et 2/3 koolide kohta (298) jäi info saamata. Kõige vähem oli liikluskasvatusalast 

infot algkoolide kodulehtedel - 42 algkoolist 35 kodulehel info puudus (83%). 

Mõnel määral võis sellist tulemust mõjutada ka asjaolu, et uuringut alustati suveperioodil, 

mil koolid ei tööta. Samuti on suvi koolide jaoks ilmselt see aeg, mil toimub kodulehtede 

uuendamine ning kodulehed ei kajasta veel järgmise õppeaasta (antud juhul 2007/2008) 

töid ja tegemisi.  

Informatsiooni leidmine osutus oodatust töömahukamaks, kuna kodulehtede ülesehitus ja 

teemade klassifitseerimine on küllaltki erinev. Paljuski oli info liiga vähene ega 

võimaldanud saada terviklikku ülevaadet kooli liikluskasvatusalase tegevuse kohta. 

Mustvee Vene Gümnaasiumi, Kallaste Keskkooli ja Kolkja Põhikooli kodulehed on ainult 

venekeelsed.  

Siiski on ka positiivseid näiteid. Lisas 5 on ära toodud väljavõtted Raplamaal asuva 

Järvakandi Lasteaed-Algkooli õppekavast, milles on lasteaialastel vanuseti ning algkooli 

osas kooliastmeti ära toodud oskused ja vilumused, mida lapsed peavad omandama. 

Kuna tegemist on ühe lasteasutusega, siis saab laps kooli minnes kaasa lasteaiast 

omandatud liiklusalased teadmised, mida koolis vastavalt õppekavale edasi arendatakse.  

Põhjalikumalt on liikluskasvatuse osa välja toodud veel Keila SOS Hermann Gmeineri 

Kooli (Harjumaa) ja Mammaste Lasteaed-Algkooli (Põlvamaa) õppekavas (vt Lisa 6).  

Põhikoolidest on liiklusteema põhjalikumalt kajastatud Ilmatsalu Põhikooli (Tartumaa), 

Kaiu Põhikooli (Raplamaa), J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli (Jõgevamaa) ja 

Mustjala Põhikooli (Saaremaa), Kärla Põhikooli (Saaremaa) kodulehel.  

Gümnaasiumidest väärib esile tõstmist Kanepi Gümnaasiumi (Põlvamaa) ja Viimsi 

Keskkooli (Harjumaa) koduleht.  

 



Tabel 1.3. Kodulehtede internetiuuringu tulemused koolide lõikes 
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2. Küsitluse läbiviimine ja vastuste analüüs (II etapp) 

II etapi sisuks oli koostada saata koolidesse liikluskasvatuse ja –õpetuse 

teemaline küsimustik (Lisa 4) ning täidetud ankeetide alusel moodustada 

andmebaas. Saadud andmete põhjal koostati tabelid, diagrammid ja joonised 

liikluskasvatuse erinevate valdkondade käsitlemise kohta üldhariduskoolides. 

Küsimustik saadeti koolidesse läbi interneti kolm korda. Lasteaed-algkoolidele, 

põhikoolidele, gümnaasiumidele ning keskkoolidele saadeti  kokku 445 ankeeti. 

Esimene kord saadeti küsimustik välja 8. oktoobril 2007. a ning täidetud ankeedid 

pidid olema tagasi saadetud 15. oktoobriks. Peale esmakordset ankeetide 

laialisaatmist tuli vastuseid tagasi u 20% ulatuses. Teist korda saadeti ankeet laiali 

29. oktoobril ning vastuseid oli peale seda tagasi  u 27% ulatuses. Viimast korda 

saadeti küsimustik meeldetuletuseks laiali 5. novembril. Ankeetide kogumine 

lõpetati 13. novembril, selleks ajaks oli 445-st koolist tagasi saadud 181 ankeeti, 

mis moodustab ligikaudu 41% kõikidest laiali saadetud küsimustikest. Paljudest 

koolidest helistati, kuna nad said liikluskasvatuseteemalise küsimustiku juba 

mitmendat korda. Selgus, et ka Lõuna Politseiprefektuur viis 2007. aasta sügisel  

läbi küsitluse Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakondade koolide 

liikluskasvatuse olukorra selgitamiseks. Kindlasti mõjutas see käesoleva küsitluse 

tulemusi, kuna koolid ei saatnud vastuseid, väites, et nad on juba küsimustele 

vastanud. 

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on toodud ülevaade, mis kajastab tagasisaadud 

küsimustike arvu ja osakaalu lasteaed-algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide 

lõikes. Illustreerivad joonised kooliastmete lõikes on toodud lisas 3 Nagu näha, on 

suurima tagastatud ankeetide osakaaluga põhikoolid (48%) ning neile järgnevad 

gümnaasiumid ja keskkoolid. Kõige vähem saadi täidetud küsimustikke tagasi 

lasteaed-algkoolidest.  
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Tabel 2.1. Koolidesse saadetud ja tagastatud küsimustikud. 
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Joonis 2.1. Koolidesse saadetud ja tagastatud küsimustikud 

Vaadeldes saadud vastuste arve maakondade kaupa selgub, et suurima 

tagasisaadetud ankeetide osakaaluga on Jõgeva maakond, kus u 57% kõikidest 

koolidest vastasid küsimustikule. Järgnevad Viljandimaa (52%) ning Saaremaa, 

Valgamaa (mõlemal 50%). Kõige vähem saadi vastuseid tagasi Võru maakonnast, 

küsimustiku täitsid kõigest 23% kõikidest Võrumaa koolidest. Harjumaalt ja 

Tartumaalt, kus asub ca 1/3 kõikidest koolidest (159), laekus ca 38% 

küsimustikest (60).  
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Lääne-Virumaal täideti ankeedid kõikides sealsetes lasteaed-algkoolides, samas 

Läänemaalt ja Jõgevamaalt ei tulnud tagasi ühtegi vastust.  

Põhikoolide hulgas oli tulemus kõige parem Valga maakonnas (laekus 83% 

kõikidest saadetud ankeetidest), samas tuli Läänemaalt põhikoolidest tagasi ainult 

¼ küsimustikest.  

Gümnaasiumite osas oli kõige parem tulemus Pärnumaal ja Saaremaal, kus 

tagastati 60% ankeetidest, kõige vähem laekus neid Valgamaalt (17%).  

Kõikidest laiali saadetud ankeetidest tuli enim tagasi põhikoolidest (peaaegu 

pooled) ning algkoolidest ja gümnaasiumidest laekus ca 1/3.  

Lasteaed-
algkoolid

8%

Põhikoolid
52%

Gümnaasiumid 
ja keskkoolid

40%

 
Joonis 2.2. Tagastatud küsitluste jaotumine koolitüüpide vahel. 
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2.1. Liikluskasvatuse käsitlemine koolides 

Küsitluse tulemustest selgub, et liikluskasvatuse teemat käsitletakse koolides 

küllaltki ulatuslikult. Alljärgnevas koondtabelis (Tabel 2.2) on esitatud 

liikluskasvatuse käsitlemine erinevate valdkondade kaupa. 

 

Tabel 2.2. Liikluskasvatuse käsitlemine koolides.  

 

Kõige enam on liikluskasvatus välja toodud koolide õppekavades. 181-st tagasi 

saadud ankeedist oli 176 kooli õppekavades toodud sisse liikluskasvatuse teema. 

Vähem on koolides liikluskasvatusalast huvitegevust ning selleteemalisi üritusi. 

Liikluskasvatust ja -õpetust on enim hõlmatud lasteaed-algkoolide õppetöösse. 

Kõikides vastanud lasteaed-algkoolides sisaldavad õppekavad liikluskasvatust ja 

üldtööplaanid sellealast huvitegevust. Vastustest selgub, et kui algkoolides on 

liikluskasvatusalast huvitegevust kõigis vastanud koolides, siis gümnaasiumides ja 

põhikoolides on seda veidi vähem (vastavalt 90% ja 88% kõigist vastanud 

koolidest). Liikluskasvatusalaseid üritusi on aga vastanutest vähem just 

gümnaasiumides (74%) ja kõige rohkem lasteaed-algkoolides (87%). 

Saadud vastuste põhjal on näha, et liikluskasvatus kooli õppekavas kajastub 40% 

koolidest, kuid arvestades ankeetide tagastamise osatähtsust (41%) ei peegelda 

see tegelikku olukorda. Täpsem analüüs maakondade lõikes on toodud käesoleva 

töö kolmandas osas, kus on arvesse võetud ka internetivaatluste tulemused ning 

seal selgub, et liikluskasvatus leiab kajastamist pooltes koolides. 
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2.2. Liikluskasvatus õppekavas 

Liikluskasvatuse teema käsitlemine koolide õppekavades toimub umbes 97% 

küsitlusele vastanud õppeasutustes (tabel 2.2.). Kõikides lasteaed-algkoolides, 

mis küsitlusele vastasid, leidub õppekavades liikluskasvatusalane õpetus. 

Liikluskasvatuse käsitlemine õppekavades on esindatud  eelkõige esimeses ja 

teises kooliastmes. Kolmandas kooliastmes on vähenenud liiklusõpetus 

integreerituna õppeainetesse. Ka gümnaasiumi astmes ei ole liikluskasvatuse 

teema enam nii olulisel kohal. Koolidele saadetud ankeedis paluti teha väljavõte 

kooli õppekavast, millest nähtub liikluskasvatuse kui läbiva teema sisu ja 

korraldus, ning lisada see täidetud küsimustikule. Kahjuks saatsid vaid üksikud 

koolid õppekava liikluskasvatust käsitleva osa väljavõtte, mistõttu polnud võimalik 

teha mingit analüüsi ega üldistust selle kohta, kas koolid on vastava õppekava osa 

koostanud ise või kopeerinud selle riiklikust õppekavast.  

2.3. Liikluskasvatusealane huvitegevus 

Liikluskasvatusealane huvitegevus on tööplaanis 90%-l vastanud koolidest 

(tabel 2.2.). Eelkõige rakendavad liikluseteemalist huvitegevust lasteaed-algkoolid 

(kõik vastanud lasteaed-algkoolidest), vähem gümnaasiumid (90%) ja põhikoolid 

(88%). Kümne põhikooli üldtööplaanis puudub liiklusteemaline huvitegevus. 

Gümnaasiumide ja keskkoolide puhul puudub liiklusalane huvitegevus neljas 

õppeasutuses. Huvitegevused on põhikoolide ja gümnaasiumide puhul samuti 

pigem levinud esimeses ja teises kooliastmes. Kolmandas kooliastmes on 

liiklusalase huvitegevuse osakaal vähenenud. Kõige tagasihoidlikumalt on 

liiklusalane huvitegevus koolide üldtööplaanis esindatud gümnaasiumi osas. 

Liikluskasvatuse alase huvitegevuse all on välja toodud liikluspäevi, loenguid 

liikluspolitseinikelt, erinevad liiklusviktoriine ja kampaaniad (näiteks helkuri 

vajalikkusest). Samuti on nimetatud jalgratturi lubade taotlemist, osalemine 

võistluses „Vigurvänt“, osalemine projektides „Ole nähtav”, „Ohutu koolitee”, „Minu 

koolitee”, „Ole normaalne” jne. 

2.4. Üritused, ettevõtmised liikluskasvatuse teemal 

Kõikidest vastanud koolidest osaleb 78% liikluskasvatuslikes ettevõtmistes 

(tabel 2.2.). Iseloomulik on asjaolu, et vastanud koolid on küll välja toonud, 

millistes klassides üritused on ette nähtud, kuid samas toimuvaid tegevusi 
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konkreetselt ei nimetata. Näiteks 13 vastanud algkooli on ära toonud klassid, 

milles huvitegevus esineb, kuid ainult 9 kooli on kirjutanud konkreetsed üritused, 

mis liikluskasvatuse valdkonnas toimuvad ja mitu õpilast neis osaleb. Põhikoolides 

on liiklusekasvatuse teemalisi üritusi ette nähtud 75 vastanud koolis, kuid 

esimeses kooliastmes on nimetatud ainult 40 konkreetset ettevõtmist. 18 põhikoolil 

pole esimeses kooliastmes üritusi ette nähtud. Seega 71% põhikoolidest, mis on 

1.-3. klassides planeerinud liikluskasvatuslikke ettevõtmisi, suudavad neid 

reaalselt ka nimetada. Liikusteemalisi üritusi on ette nähtud küsitlusele vastanud 

54 gümnaasiumis. Neist ainult 26 kooli on toonud välja esimeses kooliastmes 

toimuvad üritused ja nendes osalenud õpilaste arvu Üldjuhul on huvitegevuse all 

mõeldud liiklusringides osalemist, erinevaid liiklustunde (näiteks jalgrattalubade 

taotlemiseks) või gümnaasiumis autoõpetuse tundi. 

2.5. Liikluskasvatus õppeainetes 

2.5.1. Liikluskasvatusalane õpetus integreerituna õppeainetes 

Laste liikluskasvatus koolis peab toimuma vastava kooli õppekava alusel ja liigitub 

läbiva teemana turvalisuse teema alajaona. Alljärgneval joonisel (Joonis 2.3.) on 

toodud nende koolide arv (klasside lõikes), kus õppekavas on ette nähtud 

liikluskasvatusalane õpetus integreerituna õppeainetesse. Kõige rohkem on koole 

(177), kus liikluskasvatusalane õpetus on integreeritud õppeainetesse eelkõige 

teises klassis.  

 

Joonis 2.3. Liiklusalane õpetus integreerituna õppeainetesse klasside lõikes.  
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Üldiselt on liikluskasvatuse teema õppeainetesse integreeritud rohkem esimeses 

kooliastmes (177 kooli) ja kõige vähem gümnaasiumi osas (44 kooli). Tuleb aga 

arvestada sellega, et enim saadi vastuseid tagasi põhikoolidest (93), kus 

gümnaasiumiosa puudub. 

Õppeained, mille raames käsitletakse liikluskasvatusalast õpetust, on koolide ja ka 

erinevate kooliastmete lõikes erinevad. Erinevused tulenevad juba asjaolust, et 

aineid, mida õpetatakse gümnaasiumis näiteks lasteaed-algkoolides ei käsitleta. 

Joonisel 2.4 on toodud õppeained, milles käsitletakse liikluskasvatust esimeses 

kooliastmes kõige sagedamini. Esimesel kohal on eesti keel ja emakeel, seda 

nimetas 76% kõigist vastanud koolidest. Järgnevad inimeseõpetus (69%), 

loodusõpetus (38%) ja matemaatika (37%). Märkimisväärsed 17% koolidest 

vastas, et neil käsitletakse liikluskasvatuse teemat integreerituna kõikides 

õppeainetes. Neli kooli jättis sellele küsimusele vastamata. 
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Joonis 2.4. Esimeses kooliastmes liikluskasvatust käsitlevad õppeained.  

 

Teises kooliastmes (4.-6. kl) on samuti enim nimetatud eesti keelt ja emakeelt 

(68%) ning järgnevad inimeseõpetus (56%), matemaatika (37%) ja loodusõpetus 

(28%). Suurenenud on klassijuhataja tundide osatähtsus ja võrreldes esimese 

kooliastmega on lisandunud võõrkeeled ning ühiskonnaõpetus (Joonis 2.5). 

Vähenenud on nende koolide osakaal, kus liikluskasvatusalane õpetus on 

integreeritud kõikidesse õppeainetesse (14%). Kümme kooli pole antud 

küsimusele vastust andnud. 
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Joonis 2.5. Teises kooliastmes liikluskasvatust käsitlevad õppeained.  

 

Kolmandas kooliastmes (7.-9. klass) on taas enimnimetatud aineks eesti keel ja 

emakeel (37%), kuigi selle osatähtsus on tunduvalt langenud. Järgneb aga füüsika 

(35%), mida varasemates kooliastmetes polnud (Joonis 2.6). Palju on nimetatud 

matemaatikat (32%) ning tõusnud on ka klassijuhataja tundide osakaal (30%). 

15% koolidest käsitlevad kolmandas kooliastmes liikluskasvatuse teemat kõikides 

olemasolevates õppeainetes. 39 kooli jättis küsimusele vastamata, nendest 15 on 

lasteaed-algkoolid, kus antud kooliaste puudub. 
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Joonis 2.6. Kolmandas kooliastmes liikluskasvatust käsitlevad õppeained.  
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Gümnaasiumi osas on põhiliseks aineks, milles käsitletakse liikluskasvatusalast 

õpet, autoõpetus (Joonis 2.7) - seda nimetas 31% vastanud koolidest. Järgnevad 

klassijuhataja tund (22%) ja füüsika (16%). Gümnaasiumi osas on kõige enam 

koole (20%), kus liikluskasvatuse teemat käsitletakse kõikides õppeainetes. Antud 

küsimusele jättis vastamata 25 gümnaasiumi. 
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Joonis 2.7. Gümnaasiumis liikluskasvatust käsitlevad õppeained.  

 

Joonisel 2.8. on võrdlusena kõrvuti toodud kõik kooliastmed ja sagedamini 

nimetatud õppeained, milles on integreeritud liikluskasvatusalane õpe. Esimeses 

kooliastmes (1.-3. klass) osatähtsuselt ülekaalus olevad ained on gümnaasiumi 

osas vähem esindatud (nt eesti keel ja inimeseõpetus). 
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Joonis 2.8. Liikluskasvatust sisaldavad õppeained kooliastmete lõikes . 
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Kõikidest koolidest ainult neli kooli jättis vastamata, millistes õppeainetes on 

integreerituna liikluskasvatusalane õpe. Nendest üks kool tagab vaadeldava 

teema käsitlemise läbi spetsiaalsete liiklusloengute, liikluspäeva korraldamise ja 

jalgrattalubade taotlemisel koolituse läbiviimisega. Seevastu paljud koolid, kus on 

mõnedes kooliastmetes liikluskasvatus õpeainetesse integreeritud, nimetavad veel 

teisigi viise, kuidas nad tagavad õpilastel liiklusalaste teadmiste ja oskuste 

omandamise ning hoiakute ja väärtushinnangute kujundamise. Näiteks esimeses 

kooliastmes on 42 kooli (23% vastanud koolidest) välja toonud mitmeid teisi 

võimalusi peale õppeainetes käsitlemise, teises kooliastmes (4.-6. klass) ja 

kolmandas kooliastmes (7.-9. klass) on antud arv 47 (26%) ning gümnaasiumis 25 

(14%). Nimetatud muud meetodid, mida kasutatakse liikluskasvatuse edasi 

andmiseks, saab jagada mitmesse erinevasse valdkonda. Näiteks erinevatest 

kampaaniatest ja konkurssidest osavõtmine („Ole nähtav”, „SinaOskadSeda” jne), 

liiklusteemalised loengud, erinevad liiklusüritused (liiklusnädal, liikluspäev), 

mitmesugused väljasõidud ja õppekäigud, samuti on võimalik tagada 

liikluskasvatusalast õpetust autoõpetuse raames, jalgrattalubade taotlemise käigus 

või liiklusringis (liiklusaabitsa kasutamine, liiklusalased töölehed ja -vihikud). Paljud 

koolid on siinkohal toonud eraldi välja klassijuhataja tunni, kuna tegemist pole 

ainetunniga, kuid selle raames on edukalt võimalik edasi anda liikluskasvatusalast 

õpetust. Nagu näha jooniselt 2.9 on nooremates klassides rõhutud erinevatele 

liiklusloengutele ja klassijuhataja tundidele, gümnaasiumi osas aga rohkem 

autoõpetusele. 
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Joonis 2.9. Liikluskasvatuse tagamine koolides lisaks ainetundidele. 

2.5.2. Liiklusohutus valikainena 
 

22 gümnaasiumis on võimalik õppida liiklusohutust valikainena (Joonis 2.10). 

Kokku vastas antud küsimusele 73 kooli 209st. Eelkõige on valikainena ettenähtud 

mootorsõiduki juhilubade taotlemise jaoks vajalike tundide läbimist. Ühel juhul on 

valikaineks päästeõpetuse kursus. Neljal juhul pole täpsemalt määratletud, millise 

ainega on tegemist.  

ei
70%

jah
30%

 

Joonis 2.10. Liikluskasvatus valikainena gümnaasiumis. 

 

Tundide mahu poolest on koolides teatavaid erisusi, näiteks on ühes koolis 

ettenähtud autoõpetust 10.-12. klassini 4 tundi nädalas, teises aga kaks tundi või 

hoopis üks tund nädalas. Mõnel juhul on mahuks 70 õppetundi, teisel korral 105 

õppetundi. Võib olla ka variant, kus 10. klassis on üks tund nädalas, 11. klassis 2 

tundi ja 12. klassis 3 tundi nädalas.  

2.6. Kooli üldtööplaan 
 

Välja saadetud 445 küsitlusankeedile vastanud 181st koolist märkisid oma 

vastustes 167 kooli (92%), et nende kooli üldtööplaan sisaldab liikluskasvatusalast 

huvitegevust, vastavateemalisi klassiväliseid üritusi ja ettevõtmisi. Järgneval 

joonisel (Joonis 2.11 on toodud ka liikluskasvatusalast huvitegevust võimaldavate 

koolide osatähtsus koolitüüpide kaupa. 83 põhikoolis sisaldab kooli üldtööplaan 

liikluskasvatusalast huvitegevust (89% kõigist vastanud põhikoolidest). Lasteaed-
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algkoole on 15 (kõik vastanud lasteaed-algkoolid), gümnaasiume ja keskkoole on 

68 (93% kõikidest vastanud gümnaasiumidest ja keskkoolidest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 2.11. Liikluskasvatusalase huvitegevuse kajastumine üldtööplaanides kooliliigiti.  

 

2.6.1. Liiklusohutusalased tegevused kooliastmete lõikes 

 

2007/2008. õppeaastaks on koolide üldtööplaanis kavandatud erinevaid 

liiklusohutusalased tegevusi ja üritusi. Järgneb nende analüüs kooliastmete kaupa. 

Seitsme kooli puhul oli küll märgitud, et üldööplaan sisaldab erinevaid antud 

valdkonna üritusi ja tegevusi, kuid konkreetseid ettevõtmisi ei nimetatud.  

Nooremates kooliastmetes on liiklusohutusalaste tegevustena eelkõige silmas 

peetud osalemist mitmesugustes projektides ja kampaaniates, nt helkuri 

vajalikkusest. Esimeses kooliastmes on 160 kooli nimetanud antud valdkonna 

ettevõtmisi. Järgneval joonisel (Joonis 2.12) on esitatud 1.-3. klasside põhilised  

liiklusohutusalased tegevused. Kõige sagedamini toodi välja projektides osalemist 

(26%) ja seejärel koostööd politseiga (hõlmab nt politseinike vestlusi õpilastega, 

nende korraldatud üritusi ja koolitusi). Liiklusüritused (16%) hõlmavad nt 

liikluspäevi, liiklusnädalaid, spordipäevi, autovabu päevi jne. Jalgrattalubade 

taotlemise (15%) alla on paigutatud ka erinevad koolitused, mis sellega 

kaasnevad. 
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Joonis 2.12. Esimese kooliastme põhilised liiklusohutusalased tegevused  

 

Teises kooliastmes märkis 156 õppeasutust mitmesuguseid üldtööplaanis 

ettenähtud üritusi ja ettevõtmisi. 4.-6. klassides (Joonis 2.13) on domineerivaks 

samuti projektides osalemine (30%), kuid sageduselt teisena on mainitud 

jalgrattalubade taotlemist (25%). Vähem on liiklustunde ja liiklusringe (6%). 
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Joonis 2.13. Teise kooliastme põhilised liiklusohutusalased tegevused  

 

Kolmandas kooliastmes nimetas 114 kooli erinevaid liiklusohutusalaseid tegevusi. 

7.-9. klassides (Joonis 2.14) on samuti enim liiklusohutusalaste tegevustena ette 

nähtud projektides osalemine (19%) ja jalgrattalubade taotlemine (18%). 
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Joonis 2.14. Kolmanda kooliastme põhilised liiklusohutusalased tegevused  

 

Projektidest on sagedamini nimetatud kampaaniat „Ole normaalne”, „Vigurvända” 

võistlusi, „Ole nähtav”, „Minu koolitee”, „Oska liigelda”, „Ettevaatust, oht!”, „ 

Pimeda nuku katse”, „Külas on politsei” jne. „Vigurvända” võistlustes osalemist on 

teises kooliastmes nimetatud umbes 13% ulatuses kõikidest vastustest. Esimeses 

ja kolmandas astmes on vaadeldav näitaja 5% ringis. Projekt „Ole normaalne” 

hõlmab esimeses kooliastmes aga 4% vastustest. Järgnevates kooliastmetes pole 

selles projektis osalemine enam nii levinud. 

Joonisel 2.15 on toodud 1.-9. klasside üldtööplaanides enimnimetatud 

liiklusohutusalased tegevused ja üritused ning nende osatähtsused. Nagu näha, 

on jalgrattalubade taotlemine kõige levinum 4.-6. klassides nagu ka projektides 

osalemine. Koostööd politseiga teevad aga rohkem 1.-3. ja 7.-9. klassid. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I kooliaste II kooliaste III kooliaste

väljasõit

projekt

politsei

liiklusüritus

liiklusring/tund

liiklusloeng

jalgratas

 

Joonis 2.15. Erinevate kooliastmete põhilised liiklusohutusalased tegevused. 
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Ankeedile vastanud 73 gümnaasiumist on 40 kooli üldtööplaanis gümnaasiumi 

osas ette nähtud liiklusohutusalaseid tegevusi ja ettevõtmisi. Iga kool on üldjuhul 

nimetanud mitut erinevat tegevust. Joonisel on toodud liiklusohutusalased 

tegevused mainimiskordades. Ettevõtmised on rühmitatud 6 erinevasse rühma. 

Jooniselt 2.16 on välja jäetud tegevused, mida ei olnud võimalik olemasolevatesse 

lahterdada (8 tegevust). Grupp „päev” (18% vastustest) hõlmab enda alla 

liiklusohutusalast tegevust mingi kindla päeva raames, nt autovaba päev, 

kodanikupäev, politseipäev, lastekaitsepäev. Rühm „politsei” (12% vastustest) 

kaasab aga liikluspolitsei vestlusi õpilastega või liikluspolitseinike poolt korraldatud 

ürituste läbiviimist. Levinuim liiklusohutusalast õpetust tagav üritus on autoõpetus 

(ettevalmistus autojuhilubade taotlemiseks), mis moodustab 33% kõigist 

gümnaasiumi vastustest.  
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Joonis 2.16. Gümnaasiumi astme põhilised liiklusohutusalased tegevused  

 

2.6.2. Liikluskasvatusalased ringid, tunnid 
 

Alljärgneval joonisel (Joonis 2.17) on 2007/2008. õppeaasta üldtööplaanis 

kavandatud liikluskasvatusalane huvitegevus välja toodud klasside lõikes. Kõige 

enam on liikluskasvatusalast huvitegevust neljandas ja kolmandas klassis, neid 

nimetasid küsitlusele vastanud koolid kõige enam (vastavalt 115 ja 108 korral). 

Vähem on esile toodud gümnaasiumi klasse, kuid see on seotud asjaoluga, et 

põhikoolid vastasid küsitlusele rohkem ning neis gümnaasiumiklassid puuduvad. 
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Joonis 2.17. Koolide arv, mille üldtööplaan sisaldab liikluskasvatusalast 
huvitegevust. 

 

Koolide poolt nimetatud üldtööplaanis kajastatavad erinevad liikluskasvatusalased 

huvitegevused (ringid, tunnid) on kooliastmete kaupa esitatud alljärgneval joonisel 

(Joonis 2.18). Huvitegevused on jagatud erinevatesse rühmadesse. Näiteks rühm 

„jalgratas” hõlmab enda alla nii jalgrattakoolitust, lubade taotlemist kui ka eksami 

sooritamist. „Liiklusaabits“ kaasab erinevate liikluskasvatusalase õpetusega 

seotud töölehtede täitmise ning liiklusaabitsaga töötamise. „Projekt“ tähistab aga 

mitmesugustes kampaaniates ja projektides osalemist (nt „Ole normaalne”, 

„Vigurvänt”, „Minu koolitee” jne). Tulemustes esineb 31 kooli, kes märgivad ära 

küll klassid, milles toimub liikluskasvatusalane huvitegevus, kuid konkreetseid 

tegevusi ning osalevate õpilaste arvu pole toodud. 

Tulemustest selgub (Joonis 2.18), et esimeses ja teises kooliastmes (1.-6. klass) 

on üldtööplaanis levinud liiklusringide korraldamine ning jalgrattalubade 

taotlemisega seotud koolituste tegemine ja eksamineerimine. Esimeses 

kooliastmes tõi erinevaid huviringe ja –tunde välja üle 80 kooli. 23s nendest 

koolidest on levinuim liiklusring (27%). Teises kooliastmes on samuti levinuim 

liiklusring, kolmandas toimub liikluskasvatusalane huvitegevus enamjaolt 

klassijuhataja tundide raames. Gümnaasiumi osas on domineerivaks autoõpetus, 

mis hõlmab 80% nimetatud huvitegevusest. Igas kooliastmes esines ka koole, kes 

olid näiteks nimetanud küll huvitegevuse, kuid polnud märkinud selles osavõtjate 

arvu või vastupidi, puudus huvitegevuse nimi, kuid oli toodud osalejate arv. 
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Joonis 2.18.  Liikluskasvatusalaste ringide ja tundide osakaal kooliastmete lõikes. 

 

Liikluskasvatusalastes ringides ja tundides osaleb kooliastmeti erinev arv õpilasi. 

Kokku on küsimustikule vastanud 181 koolis 6813 õpilast, kes osalevad erinevas 

liikluskasvatusalases huvitegevuses. Alljärgneval joonisel (Joonis 2.19) on 

näidatud see õpilaste arv kooliastmete lõikes. Eelduste kohaselt ongi esimeses ja 

teises kooliastmes rohkem õpilasi, kes osalevad liikluskasvatusalases 

huvitegevuses. 
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Joonis 2.19. Liikluskasvatusalastes ringides ja tundides osalevad õpilased. 
 

2.7. Jalgratturi, mopeedi ja mootorsõiduki juhilubade taotlemine 
Kõige rohkem tegeldakse koolides jalgrattalubade taotlemisega (Tabel 2.3), seda 

võimaldab 137 vastanud kooli (76% kõigist vastanutest). Jalgrattalube taotletakse 
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kõige enam lasteaed-algkoolides ning kõige vähem gümnaasiumides ja 

keskkoolides. Teisel kohal on mootorsõiduki juhilubade taotlemine. Seda 

võimaldab 34 gümnaasiumi (47% vastanutest) ning üks põhikool (Mooste). 

 

Tabel 2.3. Juhiubade taotlemine koolides. 

 

  Kool 
Osakaal kõigist 

koolidest 
Osakaal vastanud 

koolidest 
Jalgratturi juhiload 137 31% 76% 
Lasteaed-algkoolid 13 31% 93% 
Põhikoolid 74 38% 79% 
Gümnaasiumid ja keskkoolid 50 24% 68% 

Mopeedi juhiload 14 3% 8% 
Põhikoolid 5 3% 5% 
Gümnaasiumid ja keskkoolid 9 4% 13% 

Mootorsõiduki juhiload 35 8% 20% 
Põhikoolid 1 1% 1% 
Gümnaasiumid ja keskkoolid 34 16% 47% 

 

Mopeedi juhilubade taotlemine on kõige vähem levinud, seda võimalust pakub 

vaid 8% vastanud koolidest. Enim võimaldavad seda keskkoolid ja gümnaasiumid 

(13%). Kuna koolidele saadetud ankeedis ei küsitud eraldi, missuguses 

kooliastmes toimub jalgrattalubade, mopeedi ja mootorsõiduki juhilubade 

taotlejatele vastav liiklusõpetust, siis järgnevalt käsitletakse vastava teema 

käsitlemist vaid koolitüübiti, mitte kooliastmeti.  

 

2.7.1. Jalgrattalubade taotlemine 
137 õppeasutuses (76% kõigist vastanud koolidest) saab jalgratturi juhilubade 

taotleja liiklusõpetust. Täpsem jalgratturi lubade taotlemise võimalikkus 

koolitüüpide lõikes on toodud alljärgneval joonisel (Joonis 2.20). 137st jalgratturi 

juhilubasid taotleda võimaldavast õppeasutusest on 74 põhikoolid ja 50 

gümnaasiumid ning keskkoolid. 
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Joonis 2.20. Jalgrattalubade taotlemine koolitüüpide lõikes. 

 

Jalgratturi juhiloa eksameid saab sooritada nii kooli enda poolt koostatud 

õppekava kui ka Maanteeameti poolt välja antud õppekava alusel. Eelmisel 

õppeaastal (2006/2007) tehti umbes 80% küsimustikule vastanud 181 koolist 

jalgratta juhilubasid Maanteeameti poolt välja antud õppekava alusel (kokku 1632 

õpilast). Kooli õppekava alusel tegi juhilubade eksamit 481 õpilast. Kokku sooritas 

jalgrattalubade eksamit eelmisel õppeaastal 2113 õppurit. 18 kooli on küll 

märkinud, et võimaldavad liiklusõpet jalgrattalubade taotlemiseks, kuid pole 

kirjutanud, kui palju õpilasi eksami sooritas. Viis kooli jättis küsimusele vastamata. 

2.7.2. Mopeedi juhilubade taotlemine 
Vastanud koolidest võimaldavad ainult 14 mopeedi juhilubade taotlemiseks 

vajalikku liiklusõpetust. Nendest 5 on põhikoolid ja 9 gümnaasiumid. 2006/2007. 

õppeaastal sooritas eksami 73 õpilast. Esines õppeasutusi (9 kooli), kes küll 

võimaldavad vajalikku liiklusõpetust, kuid pole märkinud, mitu õpilast eksami 

sooritas. Küsimusele jättis vastamata 7 õppeasutust.  
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2.7.3. Mootorsõiduki juhilubade taotlemine 
Mootorsõiduki juhilubade taotlemiseks vajalikku liiklusõpetust võimaldab 35 

õppeasutust (20% kõikidest ankeedi täitnud koolidest). Nendest 1 on põhikool ja 

ülejäänud gümnaasiumid. Eelmisel õppeaastal sooritas mootorsõiduki juhilubade 

eksami 760 õpilast. Neli kooli pakub küll juhilubade tegemiseks nõutavat 

liiklusõpetust, kuid eksami sooritanute arv on märkimata. Kaheksa kooli on jätnud 

antud küsimusele vastamata. 
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Joonis 2.21. Juhilubade taotlemine koolitüüpide lõikes. 

 

Joonisel 2.21 on koolitüüpide lõikes toodud erinevate juhilubade taotlemiseks 

vajalikku liiklusõpetust tagavate koolide arv. Ootuspäraselt on lubade tegemiseks 

vajalik liiklusõpetus tagatud enim põhikoolide hulgas, kuna neid oli ka vastanud 

koolide seas kõige rohkem. Mopeedi ja mootorsõiduki juhilubade saamiseks 

vajalikku õpet võimaldasid enim gümnaasiumid. 

 



Tabel 2.4. Küsitluse tulemused koolide lõikes 
 

Lasteaed-algkoolid 
JRK. 
NR KOOLI NIMI LIIKLUSKASVATUS 

ÕPPPEKAVAS 
LIIKLUSKASVATUSE ALANE 

HUVITEGEVUS 
ÜRITUSED, ETTEVÕTMISED 

LIIKLUSKASVATUSE TEEMAL 

JALGRATTURI, MOPEEDI JA 
MOOTORSÕIDUKI LUBADE 

TAOTLEMINE 

1 Alu Lasteaed-Algkool olemas olemas olemas olemas 
2 Keila Algkool olemas olemas olemas olemas 
3 Keila SOS Hermann Gmeineri Kool olemas olemas olemas puudub 
4 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool  olemas olemas olemas olemas 
5 Mammaste Lasteaed-Algkool olemas olemas olemas olemas 
6 Melliste Algkool-Lasteaed olemas olemas olemas olemas 
7 Neeme Algkool olemas olemas olemas olemas 
8 Pikasilla Algkool olemas olemas olemas olemas 
9 Põlgaste Lasteaed-algkool olemas olemas olemas olemas 
10 Rakvere Linna Algkool olemas olemas olemas olemas 
11 Selja Algkool olemas olemas olemas olemas 
12 Suislepa Lasteaed-Algkool olemas olemas olemas olemas 
13 Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool olemas olemas olemas olemas 
14 Valguta Lasteaed-Algkool olemas olemas olemas olemas 
15 Vohnja Lasteaed-Algkool olemas olemas puudub olemas 
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 Põhikoolid 

JRK. 
NR KOOLI NIMI LIIKLUSKASVATUS 

ÕPPPEKAVAS 
LIIKLUSKASVATUSE 

ALANE HUVITEGEVUS 
ÜRITUSED, ETTEVÕTMISED 

LIIKLUSKASVATUSE TEEMAL 

JALGRATTURI, MOPEEDI 
JA MOOTORSÕIDUKI 

LUBADE TAOTLEMINE 

 1 2 3 4 5 

1 A. Haava nimeline Pala Põhikool olemas olemas puudub puudub 
2 Adavere Põhikool olemas olemas olemas olemas 
3 Ala Põhikool olemas olemas olemas olemas 
4 Albu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
5 Aruküla Põhikool olemas olemas olemas olemas 
6 C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool olemas olemas olemas olemas 
7 Emmaste Põhikool olemas olemas olemas olemas 
8 Hagudi Põhikool olemas olemas olemas olemas 
9 Hummuli Põhikool  olemas olemas olemas olemas 

10 Ilmatsalu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
11 Imavere Põhikool olemas olemas olemas olemas 
12 J.V.Veski nimeline Maarja Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
13 Jõõpre Põhikool olemas olemas olemas olemas 
14 Kaali Põhikool olemas olemas olemas olemas 
15 Kabala Lasteaed-Põhikool olemas olemas olemas olemas 
16 Kabala Põhikooli olemas olemas olemas puudub 
17 Kahtla Lasteaed-Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
18 Kaiu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
19 Kalmetu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
20 Kauksi Põhikool olemas olemas olemas olemas 
21 Kehtna Põhikool olemas olemas olemas olemas 
22 Kostivere Põhikool puudub olemas olemas olemas 
23 Krootuse Põhikool puudub puudub puudub olemas 
24 Kuldre Põhikool olemas puudub puudub info puudub 
25 Kuressaare Põhikool  olemas puudub puudub puudub 
26 Kuressaare Vanalinna Kool olemas olemas olemas puudub 
27 Kuuste Põhikool olemas olemas olemas olemas 
28 Kärla Põhikool olemas olemas olemas olemas 
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 1 2 3 4 5 

29 Kärstna Põhikool olemas olemas olemas olemas 
30 Käru Põhikool olemas olemas olemas olemas 
31 Kääpa Põhikool olemas olemas olemas puudub 
32 Laeva Põhikool olemas olemas puudub puudub 
33 Lagedi Põhikool olemas olemas olemas olemas 
34 Lasila Põhikoolis olemas olemas olemas olemas 
35 Laupa Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
36 Lehtse Põhikool olemas olemas olemas olemas 
37 Leie Põhikool olemas olemas olemas olemas 
38 Lustivere Põhikooli olemas olemas puudub olemas 
39 Lümanda Põhikool olemas olemas olemas olemas 
40 Maidla Põhikool olemas olemas olemas olemas 
41 Mehikoorma Põhikool olemas olemas olemas olemas 
42 Mooste Põhikool olemas olemas olemas olemas 
43 Muhu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
44 Muuga Põhikool olemas olemas olemas olemas 
45 Mõniste Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
46 Mäetaguse Põhikool olemas olemas olemas olemas 
47 Nõo Põhikool olemas olemas olemas olemas 
48 Nõva Põhikool olemas olemas olemas olemas 
49 Orava Põhikool  olemas puudub puudub puudub 
50 Padise Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
51 Palade Põhikool olemas olemas olemas olemas 
52 Palivere Põhikool olemas olemas olemas olemas 
53 Palupera Põhikool olemas olemas olemas olemas 
54 Peetri Põhikool olemas olemas olemas olemas 
55 Prangli Põhikool olemas puudub puudub puudub 
56 Pärnumaa Koonga Põhikool olemas puudub puudub info puudub 
57 Pühajärve Põhikool olemas olemas olemas olemas 
58 Püünsi Põhikool olemas olemas olemas olemas 
59 Raudna Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
60 Roela Põhikool olemas olemas puudub olemas 
61 Roosna-Alliku Põhikool olemas olemas olemas olemas 
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 1 2 3 4 5 

62 Rõuge Põhikool olemas olemas puudub olemas 
63 Saarepeedi Põhikool olemas puudub puudub info puudub 
64 Sadala Põhikool olemas olemas olemas olemas 
65 Saduküla Põhikool  olemas puudub puudub olemas 
66 Sillamäe Eesti Põhikool olemas olemas olemas puudub 
67 Sinimäe Põhikool olemas olemas olemas puudub 
68 Sonda Põhikool olemas olemas puudub puudub 
69 Suuremõisa Põhikool olemas olemas olemas olemas 
70 Sõmerpalu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
71 Sõmeru Põhikool olemas olemas olemas olemas 
72 Sürgavere Põhikool olemas olemas olemas olemas 
73 Taali Põhikool olemas olemas puudub olemas 
74 Tali Põhikool olemas olemas puudub olemas 
75 Tallinna Kalamaja Põhikool olemas olemas olemas puudub 
76 Tallinna Kivimäe Põhikool olemas olemas olemas olemas 
77 Tallinna Merivälja Põhikool olemas olemas olemas olemas 
78 Tallinna Nõmme Põhikool olemas olemas olemas info puudub 
79 Tartu Kesklinna Kool olemas puudub puudub puudub 
80 Tartu Veeriku Kool olemas olemas olemas olemas 
81 Tihemetsa Põhikool olemas olemas olemas olemas 
82 Tori Põhikool olemas olemas olemas olemas 
83 Tudu Põhikool olemas olemas olemas olemas 
84 Tääksi Põhikool olemas olemas olemas olemas 
85 Vaimastvere Põhikool olemas puudub puudub olemas 
86 Valga Põhikool olemas olemas olemas olemas 
87 Valuoja Põhikool olemas olemas olemas puudub 
88 Varbola Põhikool olemas olemas olemas olemas 
89 Vigala Põhikool olemas olemas olemas olemas 
90 Viira Põhikool  olemas olemas olemas olemas 
91 Viljandi Kaare Kool olemas olemas olemas olemas 
92 Viluste Põhikool olemas olemas olemas puudub 
93 Ääsmäe põhikool olemas puudub olemas olemas 
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 Gümnaasiumid ja keskkoolid 

JRK. 
NR KOOLI NIMI LIIKLUSKASVATUS 

ÕPPPEKAVAS 
LIIKLUSKASVATUSE 

ALANE HUVITEGEVUS 

ÜRITUSED, ETTEVÕTMISED 
LIIKLUSKASVATUSE 

TEEMAL 

JALGRATTURI, MOPEEDI JA 
MOOTORSÕIDUKI LUBADE 

TAOTLEMINE 

 1 2 3 4 5 
1 Altskivi Keskkool olemas olemas olemas olemas 
2 Audru Keskkool olemas olemas olemas olemas 
3 C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
4 Jõgeva Ühisgümnaasium olemas puudub puudub olemas 
5 Jõhvi Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
6 Järva-Jaani Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
7 Kadrioru Saksa Gümnaasium olemas olemas puudub puudub 
8 Kallavere keskkool olemas olemas puudub olemas 
9 Keila Gümnaasium olemas olemas olemas puudub 
10 Kiili Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
11 Kilingi-Nõmme Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
12 Kiviõli I Keskkool olemas olemas olemas olemas 
13 Kohila Gümnaasium  olemas olemas olemas olemas 
14 Kullamaa Keskkool olemas olemas olemas olemas 
15 Kunda Ühisgümnaasium olemas olemas olemas olemas 
16 Kuressaare Gümnaasium olemas olemas puudub puudub 
17 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium puudub puudub puudub puudub 
18 Kuusalu Keskkool olemas puudub puudub olemas 
19 Lasnamäe Vene Gümnaasium olemas olemas olemas puudub 
20 Leisi Keskkool olemas olemas olemas olemas 
21 Lihula Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
22 Luunja Keskkool olemas olemas olemas olemas 
23 Mustvee Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
24 Mõisaküla Keskkool  olemas olemas puudub olemas 
25 Narva kesklinna Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
26 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
27 Paldiski Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
28 Pelguranna Gümnaasium olemas olemas puudub puudub 
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29 Pirita Majandusgümnaasium olemas olemas olemas olemas 
30 Puhja Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
31 Pärnu Hansagümnaasium olemas olemas olemas olemas 
32 Pärnu Ühisgümnaasium olemas olemas puudub puudub 
33 Pärnu Ülejõe Gümnaasium olemas olemas puudub olemas 
34 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium  olemas puudub puudub puudub 
35 Raeküla Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
36 Rapla Ühisgümnaasium olemas olemas olemas olemas 
37 Räpina Ühisgümnaasium  olemas olemas olemas olemas 
38 Saku Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
39 Sindi Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
40 Suure-Jaani Gümnaasium olemas olemas puudub olemas 
41 Tabasalu Gümnaasium olemas olemas puudub olemas 
42 Tabivere Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
43 Taebla Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
44 Tallinna 37 Keskkool olemas olemas puudub puudub 
45 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
46 Tallinna Inglise Kooledž olemas olemas olemas olemas 
47 Tallinna Kristiine Gümnaasium olemas olemas olemas puudub 
48 Tallinna Kuristiku Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
49 Tallinna Laagna Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
50 Tallinna Lasnamäe Üldgümnaasium olemas olemas puudub olemas 
51 Tallinna Liivalaia Gümnaasium olemas olemas olemas puudub 
52 Tallinna Läänemere Gümnaasium olemas olemas olemas puudub 
53 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium olemas olemas olemas puudub 
54 Tallinna Muusikakeskkool olemas puudub puudub puudub 
55 Tallinna Pae Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
56 Tallinna Pääsküla Gümnaasium olemas olemas puudub olemas 
57 Tallinna Reaalkool olemas olemas olemas olemas 
58 Tallinna Saksa Gümnaasium puudub olemas olemas olemas 
59 Tallinna Tehnikagümnaasium olemas olemas olemas info puudub 
60 Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium olemas olemas olemas puudub 
61 Tapa Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
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62 Tapa Vene Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
 1 2 3 4 5 

63 Tartu Descartes'i Lütseumi olemas olemas olemas olemas 
64 Tartu Kivilinna Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
65 Tartu Tamme Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
66 Toila Gümnaasium olemas olemas puudub olemas 
67 Tõrva Gümnaasium olemas puudub puudub olemas 
68 Tõstamaa Keskkool olemas olemas olemas olemas 
69 Türi Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
70 Viljandi Paalalinna Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
71 Vinni-Pajusti Gümnaasium olemas olemas olemas olemas 
72 Võhma Gümnaasium olemas puudub olemas olemas 
 Võnnu Keskkool olemas olemas olemas olemas 



 
 
 
3. Kokkuvõte (III etapp) 

Kokkuvõte sisaldab kõikide uurimisega hõlmatud koolide kohta esimese või teises 

etapis sisestatud andmeid kooliliigiti ja maakonniti. Koondaruandes võetakse 

aluseks 445 kooli kohta nii internetist kui ankeetküsitluse põhjal saadud info. 42 

neist on algkoolid, 194 põhikoolid ja 209 gümnaasiumid.  

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kokkuvõtvalt kajastatud uuritavad valdkonnad 

kõigis üldhariduskoolides maakondade lõikes. Vastavad tabelid algkoolide, 

põhikoolide ja gümnaasiumide kohta eraldi on toodud lisas 3. 

 

Tabel 3.1. Liikluskasvatuse käsitlemine üldhariduskoolides. 
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Kõik üldhariduskoolid kokku
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Joonis 3.1. Liikluskasvatuse käsitlemine üldhariduskoolides 

 

3.1. Liikluskasvatus kooli õppekavas.  

Vaadeldud 445 kooli õppekavast oli liikluskasvatuse teema olemas 235 kooli 

õppekavas, st 53% kõigist koolidest. 

Vaadeldes kooliliigiti oli liikluskasvatuse osa enim käsitletud põhikoolide 

õppekavades (57%) - 111 põhikooli õppekavas vaadeldud 194st põhikoolist, 

järgnesid gümnaasiumid, kus 209 gümnaasiumist oli liikluskasvatus õppekavas 

105 gümnaasiumil (50%), viimasena tulevad algkoolid, kus liikluskasvatus oli 

olemas 19 algkooli õppekavas 42st, s.o. 45%-l algkoolidest. 

� Liikluskasvatus õppekava osana oli olemas kõigis uuringualustes Lääne-

Virumaa algkoolides, järgnevad Raplamaa ja Põlvamaa 67%ga, Valgamaa ja 

Viljandimaa koolid 50%ga. Üheski Jõgevamaa ja Läänemaa algkoolis 

liikluskasvatust õppekavas ei käsitletud. 

� Põhikoolidest käsitleti liikluskasvatust kooli õppekavas enim Jõgevamaal (90% 

selle maakonna põhikoolidest), kus vaadeldud 10 koolist käsitleti 

liikluskasvatust õppekavas 9 koolis. Järgneb Valgamaa (5 koolis 6st) ja 

Hiiumaa (3 koolis 4st). Kõige tagasihoidlikum on Läänemaa, kus 8 koolist on 

vaid 2 kooli õppekavas liikluskasvatus (25%).  



 57 

� Gümnaasiumidest oli liikluskasvatus enim kajastatud Jõgevamaa (7 koolil 9st – 

78%) ja Lääne-Virumaa koolide õppekavas (77%), kus vaadeldud 13 koolist oli 

liikluskasvatus õppekavas 10 koolil. Järgnevad Pärnumaa (73%) ning võrdselt 

Saaremaa ja Viljandimaa (60%). 

Kõiki kooliliike arvesse võttes selgub, et protsentuaalselt enim käsitletakse 

liikluskasvatust integreerituna õppekavasse Jõgevamaa koolides (76%), kus 

liikluskasvatus on õppekavas 16 kooli puhul 21st. Järgneb Valgamaa (71%), 

Hiiumaa (67%) ja Raplamaa (62%). Samas tuleb mainida, et nimetatud neljas 

maakonnas on kokku 67 kooli, mis moodustab vaadeldavate koolide üldarvust 

vaid 15%, seega protsendid on küll suured, kuid nende taga olevad suhtearvud 

küllalt väikesed. Võrdlusena olgu välja toodud, et Tallinnas ja Harjumaal asub 116 

üldhariduskooli, mis moodustab 26% kõigist vaadeldud koolidest (445) ning 

liikluskasvatus kajastub 52 kooli õppekavas, s.o. 45%-l. 

 

3.2. Liikluskasvatusealane huvitegevus. 

Liikluskasvatusealane huvitegevus oli ette nähtud 175 kooli üldtööplaanis, mis 

moodustab 39% kõigist vaadeldud koolidest (445).  

Kooliliigiti võimaldasid liikluskasvatusealast huvitegevust enim põhikoolid, kus see 

oli märgitud 86 põhikoolil 194-st, st 44%-l. Keskkoolid ja gümnaasiumid 

võimaldasid vastavat huvitegevust 73 kooli puhul 209st (35%) ning algkoolid 16 

juhul 42t (38%). 

� Liikluskasvatusealane huvitegevus oli ette nähtud kõigis kahes Lääne-Virumaa 

algkoolis. Järgnevad Raplamaa ja Põlvamaa 67%ga, kus see kajastub 

vastavalt 4 kooli üldtööplaanis 6st (Raplamaa) ja 2 koolil 3st (Põlvamaa). 

Valgamaal ja Viljandimaal on see protsent 50, teistel maakondadel väiksem.  

� Põhikoolidest sisaldab liikluskasvatusalast huvitegevust protsentuaalselt kõige 

rohkem Valgamaa koolide üldtööplaan – vaadeldud 6 kooli puhul oli protsent 

100. Järgneb Hiiumaa 75% (3 koolis neljast), Jõgevamaa ja Järvamaa 70% 

(mõlemas maakonnas 7 koolis 10st), Raplamaa 69%ga (9 koolis 13st). Vähem 

pakuti liikluskasvatusalast huvitegevust Läänemaa, Harjumaa ja Põlvamaa 

põhikoolides (umbes neljandikus põhikoolidest).  

� Keskkoolide ja gümnaasiumide osas võimaldasid liiklusalast huvitegevust enim 

Pärnumaa vastava astme koolid - 8 kooli 15st (53%). Järgneb Raplamaa – 3 
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kooli 7st (43%) ning 40%ga Põlvamaa ja Saaremaa (mõlemas maakonnas 2 

kooli 5st). Üheski Hiiumaa ega Valgamaa gümnaasiumis liikluskasvatusalast 

huvitegevust ei toimu.  

Kõiki üldhariduskoole arvesse võttes on maakonniti liikluskasvatusalane 

huvitegevus kõige paremini korraldatud Hiiumaal, Järvamaal, Raplamaal ja 

Valgamaal, kus pooled koolid võimaldavad mainitud huvitegevust. Kõige 

kesisemad võimalused liiklusalase huvitegevusega tegelemiseks on Võrumaa 

koolides (vaid 23% koolides), Läänemaal (32%) ja Harjumaal (35%).  

 

3.3. Üritused ja ettevõtmised liikluskasvatuse teemal. 

Liikluskasvatuse teemalised üritused ja ettevõtmised kajastuvad 160 kooli 

üldtööplaanis, mis moodustab vaadeldud 445 koolist 36%.  

Kooliliigiti korraldatakse liikluskasvatuse teemalisi üritusi ja ettevõtmisi enam-

vähem võrdselt: algkoolides 17 koolis 42st (40%), põhikoolides 76 põhikoolis 

194st (39%). Keskkoolide ja gümnaasiumide puhul on vastavad arvud 67 kooli 

209st (32%).  

- Pooled Lääne-Virumaa, Raplamaa, Valgamaa ja Viljandimaa algkoolid näevad 

kooli üldtööplaanis ette liikluskasvatusteemaliste ürituste ja ettevõtmiste 

korraldamise. Põlvamaal on see protsent 67 – 2 koolis 3st. Üldse pole selliseid 

üritusi ette nähtud Jõgevamaa ja Läänemaa algkoolides, Pärnumaal ja 

Tartumaal on see protsent 33 ning Harjumaal 44.  

- Põhikoolidest enim on liikluskasvatuse teemalisi üritusi ja ettevõtmisi oma 

üldtööplaanis ette näinud Valgamaa koolid – 5 kooli 6st, s.o 83% kõigist 

Valgamaa koolidest. Järgnevad Järvamaa (80%) ja Hiiumaa (75%). Teistel 

maakondadel on see protsent väiksem. Kõige vähem tegeldakse 

liiklusteemaliste ürituste korraldamisega Lääne-Virumaa põhikoolides (20% 

koolidest) ja Võrumaal (23%).  

- Teistest maakondadest rohkem kajastavad liikluskasvatuse teemalisi üritusi ja 

ettevõtmisi Põlvamaa ja Raplamaa gümnaasiumide üldtööplaanid. Nii on 

mainitud üritusi ette näinud 3 Põlvamaa gümnaasiumi 5st (60%) ja 4 Raplamaa 

gümnaasiumi 7st (57%). Üldse pole selleteemalisi üritusi ette nähtud Hiiumaa, 

Valgamaa ja Võrumaa gümnaasiumide üldtööplaanides.  

Kõigi üldhariduskoolide lõikes võib maakondadest esile tõsta Järvamaad ja 

Raplamaad, kus liikluskasvatuse alaseid üritusi ja ettevõtmisi on planeeritud 
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teistest maakondadest enam – Järvamaal 59% ja Raplamaal 54% koolides. Neile 

järgneb Hiiumaa, kus vastavaid üritusi näeb ette poolte koolide üldtööplaan. 

Teistel maakondadel on see protsent alla 50. Kõige vähem on liikluskasvatuse 

alaseid üritusi ja ettevõtmisi plaaninud Võrumaa koolid – vaid 3 kooli 22st (14%). 

 

3.4. Jalgratturi, mopeedi ja mootorsõiduki juhilubade taotlemine 

Jalgratturi, mopeedi või mootorsõiduki juhilubasid on võimalik taotleda meie poolt 

vaadeldud 445 koolist 166 koolis (37%). 

Kooliliigiti on võrdselt võimalik mõnda eelnimetatud juhiluba taotleda 

gümnaasiumides ja põhikoolides – 80 gümnaasiumis ja 74 põhikoolis, mis teeb 

protsendiks 38. Algkoole on 12, mis võimaldavad saada juhilubasid (29% 

algkoolidest).  

� Kuna algkoolide arv on suhteliselt väike ja juhilubade taotlemist võimaldavate 

koolide arv veel väiksem, siis võib lühidalt öelda, et Läänemaal, Lääne-

Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal ja 

Viljandimaal on üks algkool, kus on võimalik taotleda juhilube, Harjumaal on 

neid koole 4.  

� Põhikoole, mis võimaldavad jalgratturi, mopeedi või mootorsõiduki juhilubade 

taotlemist, on protsentuaalselt kõige rohkem Valgamaal, Jõgevamaal ja 

Hiiumaal (Valgamaal võimaldavad juhilubasid taotleda 83% ja Jõgevamaal 

80% ja Hiiumaal 75% põhikoolidest). Kõige väiksemad on need näitajad 

Harjumaal, Võrumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Põlvamaal, kus juhiluba on 

võimalik taotleda umbes neljandikus koolides.  

� Gümnaasiumidest võimaldavad enim juhilubade taotlemist Viljandimaa 

gümnaasiumid, kus see on võimalik 7 koolis 10st (70% Viljandimaa koolidest). 

Küllaltki head näitajad on ka Põlvamaal (60% koolidest) ja Raplamaal (57%). 

Samas ei võimalda juhilubade taotlemist ükski Hiiumaa gümnaasium. Teistest 

tagasihoidlikumad on näitajad veel Võrumaal (22% koolidest võimaldab 

juhilubade taotlemist), Järvamaal (29%), Ida-Virumaal (31%) ja Harjumaal 

(32%).  

Kui kooliliigiti juhilubade taotlemist võimaldavate koolide osakaal on maakonniti 

üpris erinev, siis kõiki üldhariduskoole koos vaadeldes see pilt ühtlustub – 5 

maakonnas on jalgratturi, mopeedi või mootorsõiduki juhilubasid taotlemist 

võimaldavaid koole 42-52% (Hiiumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, 
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Viljandimaal). Enim on selliseid koole Jõgevamaal ja Valgamaal (57% koolide 

üldarvust). Vähem saab juhilubasid taotleda Võrumaal (23% kõigist Võrumaa 

koolidest), Harjumaal ja Ida-Virumaal (29%). Enim võimaldavad koolid 

jalgratturilubade taotlemist, järgnevad mootorsõiduki juhiload, seejärel 

mopeedijuhiload. Kuna koolide kodulehtedel oli antud info puudulikult kajastatud, 

siis täpsem analüüs koostati koolidele saadetud küsimustike põhjal töö teises 

etapis.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõige täpsem info on meil olemas küsimustikule 

vastanud 181 kooli kohta. Lisaks on meil infot veel 85 kooli kohta, kes ei vastanud 

küsimustikule, kuid mingi liikluskasvatusealane (mõnel juhul küll väga vähene) info 

oli kodulehel olemas. Seega õnnestus uuringu käigus saada infot 266 kooli 

liiklusalase tegevuse kohta (60%) ja 179 kooli kohta info puudub. 

 

 

 

 



Tabel 3.2. Uuringu koondtabel koolide lõikes 
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4. Arvamused ja ettepanekud  

4.1. Koolide poolt esitatud ettepanekud  

Omapoolseid ettepanekuid ja kommentaare liikluskasvatusalase töö paremaks 

läbiviimiseks koolides on lisanud 92 küsimustikule vastanud kooli. Mitmed neist on 

üpris asjalikud võimaluse korral tuleks nendega arvestada. 

Põhiliselt hõlmavad need kolme valdkonda: 

� liiklusohutusalase õpetusega peaksid tegelema vastava ala spetsialistid 

(14% vastajatest);  

� vajalik on õpetajate liiklusalane koolitus (9%);  

� rohkem võiks olla liikluskasvatusalaseid õppematerjale (10%). 

Koolide poolt esitati järgmised arvamused ja ettepanekud: 

� oleks vaja täpsemat ettekirjutust, mis mahus ja mis teemasid tuleks 

liiklusohutusalases õpetuses käsitleda; 

� võiks olla konkreetne programm alapunktidena liiklusalase kasvatuse 

läbiviimiseks ning abimaterjale õpetajale kaasaegses vormis (CD vms); 

� liikluskasvatusalase töö põhirõhk võiks olla klassijuhatajatööl ja kooli 

huvitegevusel, millele pakuksid lisa koolitused ja projektid; 

� rohkem aastaringseid koolitusvõimalusi võiksid pakkuda noortekeskused;  

� võiks olla liiklusteemaline info ja mängudega varustatud bussid, mis 

regulaarselt külastaksid koole; 

� õpilastele ja lastevanematele tuleks läbi viia ühiskoolitusi (lapsed võtavad 

eeskuju pereliikmetelt ning väga oluline on isiklik eeskuju); 

� liikluskasvatusalane õppematerjal peaks vastama lapse eale ja arengule; 

� tuleks ühtlustada jalgratturite õppematerjalide tase eksamitestide 

tasemega; 

� võiks olla jalgratta eksamitestidest lähtuv tekstivihik kodus töötamiseks, see 

võimaldab paremini kaasata õppeprotsessi ka vanemaid; 

� koolidel pole piisavalt rahalisi vahendeid tagamaks adekvaatset õpetust.  
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Avaldatakse ka arvamust, et iseendal tuleb olla hästi aktiivne, teha koostööd 

Maanteeameti ning noorsoopolitseiga, kirjutada projekte. Samuti on teretulnud 

igasugused näidismaterjalid – tasuta postrid, liiklusmärgid, mängud ja muu selline. 

Mitmed koolid on kommentaarides avaldanud ka lihtsalt tänu meeldiva koostöö 

eest nii Maanteeametile kui ka politseinikele, kes on käinud koolides loenguid 

pidamas ja õpilastega vestlemas. 

 

4.2. Töö koostajate arvamused ja ettepanekud  

Informatsiooni leidmine kodulehtedelt osutus oodatust töömahukamaks, kuna 

kodulehtede ülesehitus ja teemade klassifitseerimine on küllaltki erinev. Paljuski oli 

info liiga vähene ega võimaldanud saada terviklikku ülevaadet kooli 

liikluskasvatusalase tegevuse kohta. Vaadeldud 445 üldhariduskoolist oli selline 

info olemas vaid 147 kooli kodulehel, mis moodustab 33% uuringuga hõlmatud 

üldhariduskoolide arvust. Mõnel määral võis sellist tulemust mõjutada ka asjaolu, 

et töö teostamist alustati suveperioodil, mil koolid ei tööta. Samuti on suvi koolide 

jaoks ilmselt see aeg, mil toimub kodulehtede uuendamine ning kodulehed ei 

kajasta veel järgmise õppeaasta (antud juhul 2007/2008) töid ja tegemisi.  

Interneti kodulehtedega võrreldes andis hoopis parema tulemuse ja 

üksikasjalikuma info küsimustikule vastamine. Kuna küsimustikule vastas vaid 181 

kooli 445-st (41%), siis ei kajasta ka see informatsioon liikluskasvatusalast 

tegevust üldhariduskoolides tervikuna, vaid annab ülevaate ainult mingi osa 

koolide kohta. Paraku on koolide poolt massiliselt küsimustikule vastamata jätmine 

tekitanud ka küsimuse, kas vastused saatsid vaid need koolid, kus antud teema 

käsitlemisega on kõik enam-vähem korras ning teised, kellel ei ole korras, jätsid 

vastamata. Tahaks loota, et see nii siiski ei ole. Samas mõjutas tulemust ka ilmselt 

see, et Lõuna Politseiprefektuur oli samuti saatnud koolidele liiklusteemalise 

küsitluse ja osad koolid ei pidanud seetõttu mitmele samateemalisele küsitlusele 

vastamist vajalikuks.  

Küsitluse kordamine oleks otstarbekas kolme aasta pärast. Uuringu läbiviijatel on 

ettepanek jätta järgnevast uuringust välja täiskasvanute õppega tegelevad 

üldhariduskoolid, kaaluda võiks liikluskasvatusalase uuringu läbiviimist erikoolides.  



5. Kokkuvõte 

Kahes etapis teostatud uuringu tulemusena saadi andmeid liikluskasvatuse 

korraldamisest kokku 266 üldhariduskooli kohta 445st (60%). Jättes välja 

täiskasvanute gümnaasiumid ja erikoolid moodustavad need koolid ca 50% 

kõikidest üldhariduskoolidest. 

Saadud 
andmeid

60%

Andmeid 
polnud 

võimalik 
saada
40%

 
Joonis 5.1 Andmed liikluskasvatuse korraldamise kohta üldhariduskoolides. 

 

Uuringu tulemusena selgus liikluskasvatuse teema käsitlemise kohta vaadeldud 

üldhariduskoolides järgmist: 

� teema oli olemas 235 kooli õppekavas (53%); 

� huvitegevus oli ette nähtud 175 kooli üldtööplaanis (39%); 

� teemalised üritused ja ettevõtmised kajastuvad 160 kooli üldtööplaanis (36%); 

� jalgratturi, mopeedi või mootorsõiduki juhilubasid on võimalik taotleda 166 

koolis (37%). 
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Uuringuga saadud andmete põhjal käsitletakse liikluskasvatust integreerituna 

õppekavasse enim Jõgevamaa koolides (76% koolidest), järgnevad Valgamaa 

(71%), Hiiumaa (67%) ja Raplamaa (62%). Tallinnas ja Harjumaal oli vastav 

protsent 45. 

Liikluskavastusealane huvitegevus on kõige paremini korraldatud Hiiumaal, 

Järvamaal, Raplamaal ja Valgamaal, kus pooled koolid võimaldavad mainitud 

huvitegevust. Kõige kesisemad võimalused liiklusalaseks huvitegevuseks olid 

Võrumaal (vaid 23% koolides), Läänemaal (32%) ja Harjumaal (35%).  

Kõige rohkem oli liikluskasvatuseteemalisi üritusi ja ettevõtmisi planeeritud 

Järvamaa (59%) ja Raplamaa (54%) koolides. Kõige vähem oli üritusi Võrumaa 

koolides (14%).  

Enim koole, mis võimaldavad jalgratturi, mopeedi või mootorsõiduki juhilubade 

taotlemist, asub Jõgevamaal ja Valgamaal (57% koolide üldarvust). Viies 

maakonnas (Hiiumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaal) 

võimaldavad juhilubade taotlemist 42-52% koolidest. Vähem saab juhilubasid 

taotleda Võrumaal (23% kõigis koolidest), Harjumaal ja Ida-Virumaal (29%). 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et piisav info on olemas siiski vaid küsimustikule 

vastanud 181 kooli kohta. Internetist saadud info on puudulik ega kajasta olukorda 

koolis terviklikult.  
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Lisad: 

Lisa 1. Uuritavate koolide jagunemine maakondade lõikes 

Algkoolid

HARJUMAA; 16; 38%

PÄRNUMAA; 3; 7%

RAPLAMAA; 6; 14%

TARTUMAA; 3; 7%

VALGAMAA; 2; 5%

VILJANDIMAA; 2; 5%

PÕLVAMAA; 3; 7%

LÄÄNE-VIRUMAA; 2; 5%

LÄÄNEMAA; 3; 7%

JÕGEVAMAA; 2; 5%

 
 
 

Põhikoolid
VÕRUMAA; 13; 7%

VILJANDIMAA; 17; 9%

VALGAMAA; 6; 3%

PÕLVAMAA; 11; 6%

LÄÄNE-VIRUMAA; 15; 8%

LÄÄNEMAA; 8; 4%

JÄRVAMAA; 10; 5%

JÕGEVAMAA; 10; 5%

IDA-VIRUMAA; 8; 4%

PÄRNUMAA; 20; 10%

RAPLAMAA; 13; 7%

SAAREMAA; 16; 8%

TARTUMAA; 14; 7%

HARJUMAA; 29; 15%

HIIUMAA; 4; 2%
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Keskkoolid ja gümnaasiumid

HARJUMAA; 71; 35%

HIIUMAA; 2; 1%

IDA-VIRUMAA; 16; 8%

JÕGEVAMAA; 9; 4%

JÄRVAMAA; 7; 3%LÄÄNEMAA; 8; 4%

LÄÄNE-VIRUMAA; 13; 6%

PÕLVAMAA; 5; 2%

PÄRNUMAA; 15; 7%

RAPLAMAA; 7; 3%

SAAREMAA; 5; 2%

TARTUMAA; 26; 13%

VALGAMAA; 6; 3%

VILJANDIMAA; 10; 5%

VÕRUMAA; 9; 4%
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Lisa 2. Internetivaatluse tulemused kooliastemete lõikes 
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Keskkoolid ja gümnaasiumid
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Lisa 3. Uuringu tulemuste koondtabelid kooliastemete lõikes 
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Lisa 4 Ankeetide tagastamine koolide lõikes 
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Ankeetide tagastamine
Gümnaasiumid
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Lisa 4. Koolidesse saadetud ankeet. 
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Lisa 5. Väljavõtted koolide kodulehekülgedelt 
Lasteaed-algkoolid 

 

� Järvakandi Lasteaed-Algkooli õppekavast�
10. LIIKLUSKASVATUS 
Liiklus on osa meie igapäevaelust, millega laps puutub kokku juba väikesest peale liikudes 
koos vanematega või otsides uusi mängukohti ja sõpru. 
Laps on kõige mõjutatavam just esimestel eluaastatel eelkõige teda ümbritsevate lähedaste 
inimeste õige eeskuju kaudu. Seega tuleb liikluskasvatustööga alustada juba koolieelses 
eas. Lasteaed asub looduslikult kaunis paigas, kuid liikluse seisukohalt on kogu ümbrus 
ohtlik. Territooriumil puudub aed ning seda ümbritsevad suhteliselt tiheda liiklusega 
sõiduteed. Spordiplatsile pääseb ainult üle sõidutee. Ka tekitab muret autojuhtide 
hoolimatus tee äärde paigaldatud kiirust piiravate liiklusmärkide suhtes. Autojuhte 
distsiplineeriks künnis, kuid ettepanekutele pole reageeritud. Sellest tulenevalt tegeldakse 
liikluskasvatusega pidevalt. Kuna tegu on maakohaga, puuduvad lasteaia ümbrusest 
reguleeritud ülekäigurajad, ristmikud ning valgusfoorid. Nendega tutvutakse väljasõitudel 
suurematesse asulatesse ning Tallinnasse. 
Liikluskasvatuse sisu 
Laste liikluskasvatus on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid arvestavaks 
liiklemiseks. Lasteaias on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, 
käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 
liikluskeskkonnast. 
Liikluskasvatuse eesmärgid 
Kujundada üksteist arvestavaid liiklejaid: 
kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda; 
kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevates 
liiklusolukordades; 
kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ning liiklust takistavalt. 
2- 4 aastased: 
· Kinnistada foori põhivärvuste tundmist (punane, kollane. Roheline); 
· Õpetada, mida tähendab parem, vasak pool; 
· Õpetada last peatuma, kuulama, vaatama; 
· Selgitada liiklus ja käitumisreeglite vajalikkust; 
· Tutvustada lihtsamaid liiklusmärke kodu- ja lasteaia ümbruses ning selgitada nende 
vajalikkust. 
5- 7 aastased: 
· Õpetada liiklemist erinevatel aastaaegadel; 
· Õpetada last peatuma, kuulama, vaatama; 
· Õpetada liiklemist asulas ja maanteel, lasteaia ja kodu ümbruses; 
· Õpetada valgusfoore ja nende tähendust; 
· Selgitada, kes on liiklejad ning nende õigusi ja kohustusi; 
· Õpetada, mis on sõidukid, erinevad sõidukiirused ja peatumis- ja pidurdusteekond. 
Oodatav õpitulemus 
Kooliküpsuse saavutanud laps peab: 
· Aru saama liiklusreeglite vajalikkusest; 
· Tundma liiklusmärke ja nende tähendusi; 
· Tundma valgusfoore ja nende tähendusi; 
· Teadma käitumisreegleid tänavatel; 
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· Tundma erinevaid sõidukeid; 
· Teadma ohtudest ja ohtlikest olukordadest tänaval, oskama liigelda lasteaia ja kodu 
ümbruses. 
Koostöö lastevanematega 
Liikluskasvatustöö annab vaid siis positiivseid tulemusi, kui lasteaed töötab 
käsikäes koduga. Koostöö lastevanematega on üks tähtsamaid töölõike. Igasugune 
hoolimatu suhtumine liiklusreeglitesse mõjub lapsele negatiivselt. 
Oma lasteaias võime lugeda koostööd vanematega heaks. Kuna tegu on väikese 
külalasteaiaga on üldjuhul vanemad tuttavad. 
Iga nädala algul paneme stendile üles nädala teema ning selle raames läbiviidavad 
tegevused. Seetõttu on lapsevanemal alati võimalus olla kursis lasteaias toimuvaga ja 
vestelda oma lapsega antud teemadel ka kodus. Enamus vanematest tunneb alati huvi, 
millega lapsed lasteaias tegelevad. 
Liikluskasvatuse teemad kuude lõikes 
September 
Sõidutee, kõnnitee, liikleja. Sõidutee ületamine. Liiklemine lasteaia ümbruses ja maanteel. 
Sõidutee ületamine piiratud nähtavuse korral ja bussist väljumise korral. Käitumine 
ühistranspordis. Õppekäik lasteaia ümbruses. Ohtlike kohtade kaardistamine. 
Oktoober 
Sõidutee ületamine reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajal. Liiklemine tänaval ja 
maanteel. Valgusfoorid. Liiklusmärkide tutvustamine ja tähenduse selgitamine. 
November 
Helkur, selle kasutamise vajalikkus. Liiklemine hämaras ja pimedas asulas või asulavälisel 
teel. Sõidutee ületamine. 
Detsember 
Ohud talvisel tänaval. Liiklemine pimedas. 
Jaanuar 
Turvavöö kasutamine ja vajalikkus. Lapse turvavarustus. Sõidutee ületamine. 
Valgusfoorid. Ohud talvisel tänaval. 
Veebruar 
Alarmsõidukid, nende otstarve. Miks juhtuvad liiklusõnnetused. 
Märts 
Sõidutee ületamine. Liiklusmärkide tutvustamine ja tähenduse selgitamine. Ohtlike 
olukordade vältimise õpetamine. 
Aprill 
Jalgratturi ettevalmistus jalgrattaga sõitmiseks. Jalgrattur ja ratas. Kus tohib jalgrattaga 
sõita ja mida peab jalgrattur teadma, lähtudes lapse arengust ja liikluskeskkonnast. 
16 
Mai 
Jalgrattaga sõitmine ja vigursõidu harjutamine. Rula ja rulluisud. Ohtlike olukordade 
analüüs ja praktiliste sõiduvõtete õpetamine. 
 
14. TERVISEKASVATUS JA INIMESEÕPETUS 
Tervis ei tähenda üksnes haiguste puudumist, vaid ka täielikku kehalist, sotsiaalset ja 
vaimset heaolu. Eriti tähtsaks tuleb pidada tervislikku eluviisi, mille kujundamisel on suur 
osa täita vanemate elustiilil ning keskkonnal, kus laps viibib. 
ÕPITULEMUS 
Kooliküpsuse saavutanud laps peaks: 
· Oskama teha õigeid valikuid tervise seisukohalt õige ja vale käitumisviisi vahel; 
· Leidma seoseid liikumise ja tervise vahel; 
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· Oskama vältida ohte liikluses, kodus, looduses; 
· Tundma oma kehaosi, nende otstarvet, asukohta; 
· Teadma, miks on kasulik olla terve; 
· Teadma, kuidas on võimalik terveks jääda 
 
NÄDALA TEEMADE SISU 
SEPTEMBER 
LIIKLUS 
3- 4- aastased: 
· minu kodu on lähedal (kaugel), lasteaeda tuleku võimalused 
· erinevad sõidukid: auto, buss, laev; autot juhib autojuht, bussi bussijuht 
4- 5 aastased: 
· liikumisviisid ühest paigast teise, tervislikumad liikumisviisid (jalgsi käimine, 
jalutuskäik, matk) 
· liiklus- ja käitumisreeglid jalakäiatele, nende vajalikkus 
· ohutud tänava ületamise kohad ja viisid 
· erinevad sõidukid, nende nimetused, tunnused, otstarve 
6- 7 aastased: 
· koduküla liiklus, liikluskorraldus ja orienteerumine lähiümbrusess 
· liiklusmärgid kodu ja lasteaia ümbruses, nende tähendus ja tähtsus 
· liiklus – ehk ühendusteed: maanteed, raudtee, veetee, õhutee, sillad 
· sõidukid / veokid, mille ehitus sõltub otstarbest: kraanaauto, tõstuk, teetöömasinad 
JAANUAR 
MINA JA TALVELÕBUD 
· erinevad talispordialad (suusatamine, kelgutamine, uisutamine, lumelauasõit) 
· riietus talvel (erinevus suve riietusest) 
· tervise seos liikumisega 
· ohud talvel (mäel, liikluses) 
 
JÄRVAKANDI ALGKOOLI ÕPPEKAVA 
2. JÄRVAKANDI ALGKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 
2.3. Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted Järvakandi Algkoolis 
(12) Turvalisuse teema on suunatud ohu ennetamisele ning hädaolukordades õige 
käitumise 
kujundamisele. Ohuna käsitatakse nii looduskeskkonnast kui ka inimeste, sh inimese enda 
väärast käitumisest tulenevaid ohtusid. Kujundatavad pädevused puudutavad õnnetuste 
ennetamist, uimastipreventsiooni ja liiklust ning käitumist nende valdkondade 
probleemidega 
kokkupuutel. 
2.3.4. TURVALISUS 
2.3.4.1. Õppe-eesmärgid 
Läbiva teema turvalisus käsitlemisega taotletakse, et õpilane: 
1) õpib ennetama ja vältima ohuolukorda sattumist; 
2) õpib käituma ja tegutsema võimalikus ohuolukorras; 
3) õpib tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi; 
4) õpib kasutama enesekaitsevahendeid; 
5) teadvustab seaduste vajalikkust turvalisuse korraldamisel ning seaduste täitmise 
tähtsust; 
teab, et seaduste rikkumisele järgneb vastutusele võtmine; 
6) kujundab tauniva hoiaku uimastite tarbimise suhtes; 
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7) omandab teadmised ning oskused uimastitega seotud situatsioonides toimetulekuks; 
8) teab oma õigusi ja kohustusi liiklusolukordades nii jalakäijana kui ka liiklusvahendi 
juhina, kujundab hoiaku turvaliselt liigelda. 
2.3.4.2. Kujundatavad pädevused kooliastmeti 
(1) 3. klassi lõpetaja: 
16) tunneb käitumisreegleid tänaval, saab aru liiklusreeglite vajalikkusest; 
17) oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 
ohutuses veendununa sõidutee ületada; 
18) oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 
19) tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel; 
20) teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude 
vältimist kooliteel; 
21) oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 
22) teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega 
sõitmiseks turvalist kohta; 
(2) 6. klassi lõpetaja: 
16) oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 
17) teab liiklusmärkide tähendusi; 
18) teab reguleerimata ristmiku ületamise reegleid nii jalakäijana kui ka juhina 
(jalgratturina, 
mopeedijuhina); 
19) teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja 
ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää); 
20) teab liiklustraumade põhjusi, oskab kasutada turvavahendeid. 
 
LOODUSÕPETUSE AINEKAVA IIIKLASSILE 
ÕPPESISU 
IV JÕUD JA LIIKUMINE 
1. Jõud 
2. Liikumine 
3. Elusolendite liikumine 
4. Kuidas asjad liiguvad 
5. Kiirus, pidurdusteekond 
6. Kiirem ja aeglasem 
7. Liikluseeskirjad 
 
INIMESEÕPETUSE AINEKAVA I KLASSILE 
ÕPPESISU: 
MINA JA MEIE 
koolitee maal ja linnas 
ohud maal ja linnas 
liikluseeskirjad ja märgid. Helkur 
sõidukid 
ÕPITULEMUSED: 
tunneb liikluseeskirju ja liiklusmärke 
teab ohtusid maal ja linnas oskab neist hoiduda 
 
INIMESEÕPETUS V KLASSSILE 
ÕNNETUSJUHTUMID 
Õnnetusjuhtumite vältimine 
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Liikluseeskirjade tundmine 
Esmaabi- hädaabi nr.112 
Verejooksu liigid ja peatamine 

� Keila SOS Hermann Gmeineri Kool (Harjumaa) 

Väljavõte õppekavast: 

Turvalisuse teema on suunatud ohu ennetamisele ning hädaolukordades õige käitumise 
kujundamisele. Ohuna käsitatakse nii looduskeskkonnast kui ka inimeste, sh inimese enda 
väärast käitumisest tulenevaid ohtusid. Kujundatavad pädevused puudutavad õnnetuste 
ennetamist, uimastipreventsiooni ja liiklust ning käitumist nende valdkondade 
probleemidega kokkupuutel. 

2.3.4. Turvalisus 
2.3.4.1. Õppe-eesmärgid 
Läbiva teema turvalisus käsitlemisega taotletakse, et õpilane: 

õpib ennetama ja vältima ohuolukorda sattumist;  

õpib käituma ja tegutsema võimalikus ohuolukorras;  

õpib tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi;  

õpib kasutama enesekaitsevahendeid;  

teadvustab seaduste vajalikkust turvalisuse korraldamisel ning seaduste täitmise tähtsust; 
teab, et seaduste rikkumisele järgneb vastutusele võtmine;  

kujundab tauniva hoiaku uimastite tarbimise suhtes;  

omandab teadmised ning oskused uimastitega seotud situatsioonides toimetulekuks;  

teab oma õigusi ja kohustusi liiklusolukordades nii jalakäijana kui ka liiklusvahendi juhina, 
kujundab hoiaku turvaliselt liigelda.  

 

3. klassi lõpetaja 

tunneb käitumisreegleid tänaval, saab aru liiklusreeglite vajalikkusest;  

oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 
ohutuses veendununa sõidutee ületada;  

oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;  

tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel;  

teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude 
vältimist kooliteel;  

oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;  

teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks 
turvalist kohta;  

teab turvavahendite kasutamise vajalikkust ning oskab neid kasutada.  
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3.2.6. Õppesisu II kooliastmes, 4. klassis 

6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja 
juhatamine 

 

6. klassi lõpetaja: 

oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;  

teab liiklusmärkide tähendusi;  

teab reguleerimata ristmiku ületamise reegleid nii jalakäijana kui ka juhina (jalgratturina, 
mopeedijuhina);  

teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja 
ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää);  

teab liiklustraumade põhjusi, oskab kasutada turvavahendeid.  

 

Üritused koolis: 

Kuu Üritus Tegevuste kirjeldus Integratsioon 

 
September 

 
Tarkusepäev 

 
Aktus, uute õpilaste vastuvõtmine 
kooli. 

 
  

  Liikluspäev Viktoriin. 
1.kl. liikluspolitseinik tunnis. 

Emakeel, 
inimeseõpetus 

  Sügise Sünnipäev Viktoriin. 
Matk kooliümbruse metsas, esinemine, 
piknik, Mängud. 

Emakeel, muusika, 
loodusõpetus 

  Spordipäev Viktoriin. 
Kergejõustik, jooksukross Mudaaugu 
metsas. 

Kehaline kasvatus, 
loodusõpetus 

 

� Laagri Kool �
 
Turvalisus 
Õpetamise eesmärgid: 
• õpetada ennetama ja vältima ohuolukorda sattumist; 
• õpetada käituma ja tegutsema võimalikus ohuolukorras; 
• õpetada tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi; 
• õpetada kasutama enesekaitsevahendeid; 
• teadvustada seaduste vajalikkust turvalisuse korraldamisel ning seaduste täitmise tähtsust; 
• kujundada tauniv hoiak uimastite tarbimise suhtes. 
Tegevused turvalise koolikeskkonna kujundamisel 
Loengutsüklid klassijuhatajatundide raames: temaatilised loengud ja videofilmid, 
ohutusnõuete täitmise instrueerimine, õpilaste ettevalmistamine õppeekskursioonidel ja 
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matkadel osalemiseks, kaasatud on noorsoopolitsei, meedikud, psühholoog, päästeameti 
ametnikud, erialaspetsialistid. 
Turvalisuse õpetamist toetavad: 
 
Liiklusnädal 
Eesmärk: õpilaste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid arvestavaks liiklemiseks. 
Liiklusnädal toimub septembrikuu esimesel koolinädalal. Nädala raames korraldatakse 
temaatilisi klassijuhatajatunde, korraldatakse liiklusalaseid loenguid ja õppefilmide 
vaatamist. Praktilised tegevused liikluses: vöötraja ületamine, valgusfoori kasutamine 
tänava ületamiseks. Liiklusalane viktoriin teadmiste kinnistamiseks. 
 
Helkuri kampaania 
Eesmärk: õpilastele selgitada helkuri kandmise vajadust pimedal ajal. Praktiline väliõppus 
pimedal ajal. Kampaania toimub novembris. 
 
Jalgratturi juhilubade koolitus  
Eesmärk: õpilaste ettevalmistus jalgratta juhilubade saamiseks. Teoreetilised loengud. 
Praktilised õppused. Eksam. Juhilubade koolitus toimub aprill-mai. 
 
Läbivate teemadega kujundatavad pädevused (vastavalt riiklikule õppekavale) 

� Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool  
Huvitegevuse arendamiseks vajaliku koostöö korraldamine: 

� O/ü Midrimaa 
� Nüke Karateklubi 
� Tallinna Tehnikagümnaasiumi 
� TPÜ praktikabaas 
� Projekt “Ole normaalne” 
� Lasteteatrid ”Nipitiri,” Sõna ja tants”, jt. 
� Liikluspolitsei noorsoo- osakond 

� Uuemõisa Algkool (Läänemaa)  
Huvialategevus ja jalgratturiload: 
 
Liiklusringis õpetaja Aire Oruste juhendamisel õpivad lapsed tundma liikluseeskirju 
ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid 
võtavad osa Vigurvända võistlusest. 

� Mammaste Lasteaed-Algkool (Põlvamaa)  
Väljavõte õppekavast: 
Turvalisuse teema on suunatud ohu ennetamisele ning hädaolukordades õige käitumise 
kujundamisele. Ohuna käsitatakse nii looduskeskkonnast kui ka inimeste, sh inimese enda 
väärast käitumisest tulenevaid ohtusid. Kujundatavad pädevused puudutavad õnnetuste 
ennetamist, uimastipreventsiooni ja liiklust ning käitumist nende valdkondade 
probleemidega kokkupuutel. 
Õppe-eesmärgid 
Läbiva teema turvalisus käsitlemisega taotletakse, et õpilane: 
teab oma õigusi ja kohustusi liiklusolukordades nii jalakäijana kui ka liiklusvahendi juhina, 
kujundab hoiaku turvaliselt liigelda. 
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tunneb käitumisreegleid tänaval, saab aru liiklusreeglite vajalikkusest; 
oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 
ohutuses veendununa sõidutee ületada; 
oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 
tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel; 
teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude 
vältimist kooliteel; 
oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 
teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks 
turvalist kohta; 
Õppekava läbivad kohustuslikud teemad I klassis: 
L- liiklus 
KK- keskkond 
E- elukutse valik 
I- infotehnoloogia, informaatika 
NB! Teiste klasside kohta ei leidnud, polnud märgitud. 
Kuimetsa Algkool (Raplamaa) 
Väljavõte õppekavast: 
 
INIMESEÕPETUS 
1. klass 
Mina ja turvalisus 
Liiklusreeglid. Koolitee maal ja linnas. 
2. klass 
Mina ja turvalisus 
Ohud: tuleohutus, looduslikud ohud ja ohtlikud ained. Abi kutsumine.  
Liiklusreeglid. Politsei. 
3. klass 
Mina ja turvalisus 
Ohud: tuleohutus, looduslikud ohud ja ohtlikud ained. Abi kutsumine.  
Liiklusreeglid. Politsei. Jalgrattaga tänaval. 
5. klass 
Õnnetusjuhtumid 
Õnnetusjuhtumite vältimine. Ohutu käitumine koolis, kodus, tänaval ja õues. 
Esmaabi 
Esmaabi põhimõtted ja oskused tegutsemiseks. Esmaabi erinevates olukordades. 
Koduapteek. 
 
I kooliastme taotletavad üldpädevused 
* oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu 
oma murega pöörduda 



 102 

� Raikküla Lasteaed-Algkool (Raplamaa) 
Üritused: 

November 

8. nov "Pimedas helkuriga" koolitus õpilastele  

14. nov Koolimaja sünnipäeva tähistamine  

21. nov Nublu aitab ja õpetab - 1. klass 
Päästeametis 

 

21. nov Parimad joonistajad vastuvõtul Politseis  

23. nov Kadrikarneval  

27.nov-1.dets Uimastiennetusnädala üritused  

������ 

14. aprill Valla laste lauluvõistlus "Laululind"  

16. aprill Etendus "Õpin tänaval liiklema"  

20. aprill Puhkeõhtu  

27. aprill Muinasjutupäev  

30. aprill Heakorrapäev  

 
1.5 ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖD LÄBIVAD TEEMAD ÕPPEKAVAS 
 
12)  OHUTUS JA TERVIS: ohud liikluses, looduses, kodus;  
31)  LIIKLUS: liiklusvahendid, turvalisus liiklusvahendis; ohutu liiklemine jalakäijana, 
kodutee. 
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Põhikoolid 

� Haanja-Ruusmäe Põhikool 
 
Üldosa vastavalt riiklikule õppekavale 
 
Lisa 1 
LIIKLUSÕPETUS HAANJA-RUUSMÄE PÕHIKOOLI 
ÜLDTÖÖKAVAS 
Liikluskasvatus on lai teema. Konkreetselt Haanja-Ruusmäe Põhikooli jaoks peame valima 
vajaliku ja sobiva miinimumi. Eelkõige arvestame, et kool asub maal, põhiline tähelepanu 
tuleks pöörata liiklemisele maanteel ja väikeasulas, helkuri kasutamisele, jalgratturi 
eksamile, käitumisele bussipeatuses. Eesti põhihariduse õppekavas on liiklus üks 
kohustuslikest läbivatest teemadest. Laste liikluseks ettevalmistamise korra on kinnitanud 
Vabariigi Valitsus määrusega nr.225, 03.septembrist 1996. 
Vajaduse liikluskasvatuse järele tingib laste osalusel toimunud liiklusõnnetuste pidev kasv. 
Igal aastal hukkub Eesti liikluses 20 - 30 last, see on üks klassitäis lapsi. Liikluskasvatus 
on klassiti erinev ja arvestab laste iga. Nooremate laste mängulisteks elementideks võivad 
olla lauamängud ja liiklemismängud võimlas, klassis, tänaval, maanteel. Traditsiooniks on 
juba saanud liikluspäevad, kus kohtutakse politseinike ja liiklusohutuse spetsialistidega. 
Algklassides on liikluskasvatuse peamiseks ülesandeks vähendada liiklemises riski ja 
ohtlike olukordade tekkimist. Põhieesmärgiks on saavutada oskus ohtu tunnetada. 
Psühholoogide uuringud kinnitavad, et algklasside laps tunneb liikluse ees hirmu, mis kaob 
peale 10 eluaastat. 
Aastate kogemuse järgi võib lastega toimuvates liiklusõnnetustest täheldada teatud 
seaduspära. Seepärast soovitame meie koolis järgmist liiklusteemade jaotust kuude lõikes. 
SEPTEMBRIS - koolitee, kooliümbrus, sõidutee ületamine. 
OKTOOBRIS - helkur, vajalikkus, kontroll helkurite olemasolu üle. 
NOVEMBRIS - libe, jäine tee ja auto peatumine sellel. 
DETSEMBRIS - sõidutee pole mängukoht ei talvel ega suvel. 
JAANUAR - käitumine ühissõidukis, näitlik ekskursioon linna. 
VEEBRUAR - jalakäijat varitsevad ohud, näe ohtu ja väldi seda. 
MÄRTS - jalgratturi kursus algab. 
APRILL - jalgratturi teadmiste ja oskuste eksam, jalgrattamatk. 
MAI - esmaabi liiklusõnnetuse korral, arst külastab kooli. 
Liiklusalane kasvatus meie koolis toimub üks-kaks tundi kuus, seda teeb eelkõige 
klassijuhataja 
oma klassiga. 
Liikluskasvatus on tõhus ainult koostöös lapsevanematega. Liiklustunnis kasutada 
diapositiive 
ja lüümikuid konkreetsetest ristmikest kooli ümbruses. 
Liiklusalaste teadmiste hindamine ei ole meie koolis numbriline. Rõhutada, et 
liiklusseadused 
tulenevad objektiivsest vajadusest ja on kõikide riikide ja maade jaoks ühtmoodi 
vajalikud. Liiklusseaduste rikkumisel jääb kannatajaks eelkõige jalakäija, 
laps. Liiklus - see on sageli elu ja surma küsimus. 
1.klassi lõpetanu: 
�Saab aru liiklusreeglite vajalikkusest; 
�Teab eksimatult vasakut ja paremat poolt; 
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�Oskab käituda nii, et ta ei ilmuks sõiduteele ootamatult; 
�Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, kiirust ja kaugust; 
�Oskab ohutult ületada sõiduteed oma kooliteel ja kodu ümbruses; 
�Oskab käituda ühissõidukites. 
2.klassi lõpetanud laps peab lisaks varemõpitule 
�Teadma, miks on sõidutee ohtlik; 
Oskama valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; 
�Teadma, mis ja milleks on olemas liikluseeskiri; 
�Tundma sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel. 
3.klassi lõpetanud laps peab lisaks varemõpitule 
�Tundma reguleerija põhilisi märguandeid; 
�Oskama liikuda teel, kus puudub kõnnitee, nii asulas kui asulavälisel teel; 
�Tundma eri liiki ristmikke; 
�Tundma sõidutee märgistust ( suunavööndeid eraldavad pidev- ja katkendjoon, 
Ohutussaared, ülekäigukohad ); 
�Teadma reguleeritud ristmiku ületamise reegleid; 
4.klassi lõpetanud laps peab lisaks varemõpitule 
�Oskama hinnata liiklustihedusi eri teedel; 
�Oskama tegutseda liiklusõnnetuse korral; 
�Teadma liiklusmärkide ülesannet, nende gruppe ja tähendusi; 
�Teadma reguleerimata ristmiku ületamise reegleid. 

� Kaiu Põhikool (Raplamaa) 
Klassiväline töö: 
N 31. mai  Klassides koolipinkide puhastamine, õpikute toomine jms 
Jalgratturite eksam - lubade taotlemiseks   Kaie Nahkur 
*Väljavõte õppekavast: 
TURVALISUS 
.  
Turvalisust õpitakse kolmes valdkonnas: 
1. ohuõpetus,  
2. liiklusohutus,  
3. uimastipreventsioon.     
 
Pädevused I kooliastme lõpetajal: 
-täidab liikluseeskirju, teab käitumisreegleid tänaval 
 
Pädevused II kooliastme lõpetajal: 
teab ja täidab liikluseeskirju,  
teab liiklustraumade põhjusi, oskab kasutada turvavahendeid.  
 
Pädevused III kooliastme lõpetajal: 
teab ja täidab liikluseeskirju,  
oskab käituda õnnetuse korral.  
LIIKLUS 
Liikluskasvatus toimub kooli õppekava, mis on kooskõlas Laste liikluskasvatuse korraga 
(Vabariigi Valitsus 8. märtsi 2001. a. määrus nr 89), alusel.  
Maakooli õpilaste kooliteel on palju liiklusohtlikke olukordi (puuduvad kõnniteed ja 
ülekäigurajad, tihti valgustamata tee), varakult on vaja õpetada nägema ohte ja neist 
hoiduma.  
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Kaiu Põhikool on 2001, 2002. a. aidanud korraldada ülemaakonnalist liiklusviktoriini 
põhikoolide õpilastele. See on hea kogemus ka oma kooli vanema keskastme õpilastele, 
kes aitavad tööde parandamisel ja kokkuvõtete hindamisel. Eelnevalt toimub koolis 
vastavasisuline koolitus.  
IV veerandil toimub koostöös Maanteeameti Rapla osakonnaga koolitus ja eksami 
sooritamine jalgrattalubadest huvitatuile õpetajate juhendamisel.  
Täiendavat materjali leiab internetist aadressil: http://www.lll.ee/abimaterjal/kirjandus.htm 
 
I kooliaste 
Õpetamine toimub eesti keele tundides.  
Õpetada valima koos lapsevanematega ohutut kooliteed, mängukohti. Helkuri kandmise 
vajalikkuse demonstratsioon pimeduses. Õpetada aru saama liikluseeskirjade vajalikkusest. 
Õpib hindama sõidukite sõidukiirust tänava ületamiseks. Õpib mittenähtavaid ohte 
liikluses nägema – praktilised harjutused tänaval koos õpetajaga. Ühistranspordis 
käitumine.  
Teadmised ja oskused 1. klassi lõpetanul: 
http://www.lll.ee/abimaterjal/1kl.htm 
Sõidutee ohtlikkus (pime, märg, libe, lumine tee), käitumisreeglid tänaval, jalakäija 
eeskirjadega tutvumine, teadma sõitjate kohustusi ühissõidukis.  
Teadmised ja oskused 2. klassi lõpetanul: http://www.lll.ee/abimaterjal/2kl.htm  
Ohutu liiklemine sõiduteel. Jalgrattaga sõitmise eeskirjade õppimine, kursuse lõpetamisel 
loa taotlemine.  
Teadmised ja oskused 3. klassi lõpetanul: 
http://www.lll.ee/abimaterjal/3kl.htm 
 
II kooliaste 
Õpetamine toimub klassijuhataja ja eesti keele tundides.  
Liiklusohutus ja liikluseeskirjade kordamine. Traumatism ja selle vältimine, statistikaga 
tutvumine, arutlus, arvamuse väljendamine. Suhtumine liikluseeskirjade rikkujatesse. 
Liiklustemaatilistel konkurssidel osalemine.  
Teadmised ja oskused 4. klassi lõpetanul:  
http://www.lll.ee/abimaterjal/4kl.htm 
III kooliaste 
Õpetamine toimub klassijuhataja ja eesti keele tundides.  
Seadusandlusega tutvumine, rikkumiste trahvimäärad, vastutus. Suhtumine kaaslastesse, 
kes ignoreerivad liikluseeskirju. Oskama EI! ütelda ohtlike situatsioonide korraldamisel 
eakaaslaste poolt (noorte uljustrikid; vaatame, mis juhtub). Esmaabi andmine ja ohutus.  

� Kuuste Põhikool (Tartumaa) 
Väljavõte õppekavast: 
2. Turvalisus 
Läbiva teema eesmärgiks on 
 -   kujundada lastes ohutu liiklemise harjumusi ja kasvatada neid  
     teadlikeks liiklejateks   
 -   õpetada hoiduma negatiivsetest harjumustest 
 -   õpetada austama avalikku korda  
 -   tagada noortele turvaline keskkond  
 
1.ÕPPESISU   
Liiklusalane kasvatustöö:  



 106 

Peamine liikluskasvatus toimub klassijuhatajatundides vähemalt neli korda aastas ja 
õpilasüritustel. Eesmärgiks on 
       - liikluseeskirjade õpetamine  
       - liikluskultuuri kujundamine 
- ohutu liikluse harjutamine  
liiklusalane kasvatus koos koduga (üldsusega, vallaga, politseiga)  
 
I kooliastmes (1-3klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, 
käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 
liikluskeskkonnast (koolitee, sõidutee ja raudtee ületamine, liiklusmärkide tähendused, 
liiklemine pimedal ajal, käitumine ühissõidukites ja peatuses, jalakäija liiklemisohud). I 
kooli- astme lõpul toimub jalgratturite õppus ja eksam. 
II  ja II kooliastmes on liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine 
lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise 
õpetamine.  
II kooliastme (4-6 klass) ( teemad: liikluseeskiri, liiklusmärgid, jalgratturi turvavahendid, 
liiklemine maanteel jalgrattaga, liiklemine talvisel teel, teede ületamine, käitumine 
ühissõidukites, esmaabi. 
III kooliastme (7-9 klass) teemad: “Näe ise ja ole nähtav!”, eri liiki ristmike ületamine, 
liiklusterminid, karistused liikluseeskirja rikkumise eest, esmaabi ja tegutsemine 
liiklusõnnetuse korral. 
Liikluspropagandat teeme koostöös Maanteeameti ja noorsoopolitseiga. Korraldatakse 
liiklusteemalisi viktoriine, kirjandi-, plakati- ja joonistusvõistlusi. 
 

� Kärla Põhikool 
 
Läbiva teema LIIKLUS JA TURVALISUS käsitlemisel jälgime liiklusohutust, 
uimastiprobleemi ja ohuõpetust. Õpetusega taotleme, et õpilane: 
*oskab valida ohutut mängupaika ning tee ületamiseks sobivat kohta, vähendades sellega 
liiklusriski; 
*saab aru liiklusreeglite vajalikkusest; 
*oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, kiirust ja kaugust; 
*teab sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi libedal, lumisel teel; 
*tunneb oma kooliteed, oskab käituda ühissõidukis; 
*teab jalgrattasõidu eeskirju; 
*omandab arusaamise, kuidas tekivad ohtlikud olukorrad, oskab tunnetada ohtu; 
*oskab käituda ja tegutseda ennast ja teisi ohtu seadmata; 
*oskab kasutada enesekaitsevahendeid, kutsuda abi ja kirjeldada õnnetusjuhtumit; 
*oskab kergemate õnnetuste puhul anda esmaabi; 
*teab, kuidas mõnuained mõjutavad inimest; 
*oskab hinnata alkoholi-narkootikumide kohta käivat infot, teeb vahet tõeste ja 
ebaratsionaalsete uskumuste vahel. 
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LIIKLUS/TURVALISUS 
 

ÕPPEAINE                                   TEEMA 
füüsika 8. kl – Kiirus. Keskmine kiirus. Spidomeeter. Teepikkus. Trajektoor. Liikumise 

liigid. Hetkkiirus. Kehade vastastikmõju. Hõõrdejõud. Elastsusjõud. 
geograafia 7. kl – Orienteerumine kaardil, ruumis, ajas. 
keemia 8. ja 9. kl – Ohutustehnika keemiliste ainetega katsete tegemisel.  
loodusõpetus 1.kl – Eluta loodus (päike, vesi, tuli). Inimese tehtud asjad (töötamine 

kodumasinatega). Mina ja maailm (minu koolitee) Kütmine, soojus ja ohutus. 
Valgusallikad (lamp, lõke, küünal, päike). Materjalid. 
3. kl – Liikumine. Liiklus. 
4. Elektriauto ei vaja sõitmisel bensiini. 
5. kl -  Jää ja vesi. Inimese mõju loodusele.  
7. kl – Jõud. Tuumaenergia.  

bioloogia 8. kl – Inimene ja tervishoid. Õnnetusjuhtumid ja esmaabi. Inimese surm ja 
elustamisvõtted. Tervislikud eluviisid.  
9. kl – Inimese meeleelundid ja elundkonnad. 

matemaatika 1.kl – Geom kujundid (liiklusmärgid). Sirglõik. Sirgjoon. Tekstülesanded. 
2. kl – Mõõtmine ja joonestamine. Liiklusmärgid. Tekstülesanded. 
3. kl – Ajaühikud. Sõiduplaanid. Pikkusühikud. Tekstülesanded. 
4. kl – Pikkusühikud. Kiirus, aeg ja teepikkus. Tekstülesanded. 
5. kl – Teepikkuse, aja, kiiruse arvutamine. Ristuvad sirged. Paralleelsed sirged. 
7. kl – Koordinaatteljestik. 

eesti keel 
kirjandus 

Väärtushinnanguid ja käitumismalle on võimalik kujundada vastavateemaliste 
tekstide ja jutustamisteemade kaudu. 
1 .kl – Liiklus maal. Liiklus linnas. Aadama ja Anna linnasõit. 
2. kl – Kooliaasta algus. Londiste läheb kooli. Bussisõit. 
kl – Õnnetusjuhtumid. Ohutu liiklus. Viisakus liiklemisel. 
4. kl – Auto – kas tõelisus või unistus. Autode kohus. Naine ja auto ehk naisteautod. 
Number üks on dziip.. Meeste mängud. 
5. kl – Kas teistega koos probleemidele lahenduse leidmine on kerge või raske? 
Miks? 
6. kl – Liiklusvahendid. 
7. kl – Sõjaromaan. Inimene sõjas... Läänerindel muutuseta. 

inglise keel 4. kl – Kas tema lähedal on kauplust? (Is there a shop near her?) 
6. kl – Autoõnnetus  (Car Accident). 

saksa keel 
 
 
 

7. kl – Kellel on eesõigus? (Wer hat Vorhart?). Lastelaul ütleb, mis mees tänaval 
seisma peab (Ein Kinderlied sagt dir, was Mann auf der Strasse tun soll). 
Situatsioonipildid tänavalt (Situatsionbilder auf der Strasse). 
9.kl – Elu pärast autoõnnetust  (Wie soll es weitergehen?). Inimene, see on auto!  
(Mensch, ist das ein Wagen!). Kui kõikidel inimestel oleks auto – raske tagajärg  
(Wenn alle Menscen Autos hatten – schwere Folgen). 
Juhiluba ja autosõit (Führerschein und Autofahren). 

kunst Väärtushinnanguid ja käitumismalle on võimalik kujundada vastavateemaliste 
piltide  kaudu. 
Olen pimedas nähtav. Libe koolitee. Talvesport. Punane, kollane roheline. 
aastavahetus ja ilutuli. Tänaval ja teel liigeldes. Järve ääres. Liiklusvahendite 
meisterdamine erinevatest materjalidest. 

muusika Väärtushinnanguid ja käitumismalle on võimalik kujundada vastavateemaliste 
laulude  kaudu. 
valgusfoor. Sinine ja Roheline papi. Rongisõit. Kooliteel. Mis linnas nägin ma. Muti 
metroo. 
Heliõpetuses: müra, võnkumine, hääled liikluses. 

tööõpetus 
käsitöö 

Kõikides klassides – Tööohutus õmblusmasinaga õmblemisel ja töövahendite 
(käärid, nõel, vardad, heegelnõel, triikraud, pliit, ahi) käsitlemisel. 
Tööohutus elektrimasinate, tööriistade, treipingi jt kasutamisel. 

inimeseõpetus 1. kl – Koolitee maal. Kuidas käitun kooliteel ja ühissõidukis? Miks on helkur 
vajalik? Tule soojus ja valgus. Helistamine hädaabisse abi kutsumiseks. 
2. kl – Õpilase koolitee. Liiklusohutus. Käitumine tänaval. Kuidas kutsuda abi? 
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3. kl – Ohutu liiklemine kooliteel. 
5. kl – Õnnetusjuhtumite vältimine ja esmaabi. Narkomaania. Tubakas. Alkohol. 
Uimastid. 
6. kl – Turvalisusvajadus. Käitumine tänaval, ühissõidukis.  

ühiskonnaõpetus 9. kl – Haldusõigus. Liikluseeskiri. 

� Muuga Põhikool (L-Virumaa) 
Väljavõte õppekavast: 
2.3. Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted Muuga Põhikoolis 
2)  LIIKLUS, TURVALISUS – eesmärgiks kaasaaitamine turvalise keskkonna arenemisele  
1)      I   aste  -  ohutu tee ja mängupaiga valik; käitumine tänaval, ühistranspordis ja oma 
autos; tutvumine liikluseeskirjadega; esmane käitumine ohu korral 
2)      II  aste  -  liiklus- ja teiste ohutuseeskirjade täitmine, käitumine ohu korral ja selle 
ennetamine, olmeohutus, esmaabi algteadmised 
3)      III aste  -  eeskirjade teadlik täitmine 
Huvitegevus: 
Liiklusring     õp. Jaana     Neljapäeviti 

� Saduküla Põhikool 

 
TURVALISUS  
Eesmärgiks on kujundada lastes ohutu liiklemise harjumusi ja kasvatada neid teadlikeks 
liiklejateks, õpetada hoiduma negatiivsetest harjumustest, õpetada austama avalikku korda, 
tagada noortele turvaline keskkond.  
 
1. Liiklusalane kasvatustöö  
Peamine liikluskasvatus toimub klassijuhatajatundides vähemalt neli korda aastas ja 
õpilasüritustel. Eesmärgiks on liikluseeskirjade õpetamine, liikluskultuuri kujundamine, 
ohutu liikluse harjutamine, liiklusalane kasvatus koos koduga (üldsusega, vallaga, 
politseiga).  
I kooliastmes on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise 
ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 
liikluskeskkonnast (koolitee, sõidutee ja raudtee ületamine, liiklusmärkide tähendused, 
liiklemine pimedal ajal, käitumine ühissõidukites ja peatuses, jalakäija liiklemisohud). I 
kooli- astme lõpul toimub jalgratturite õppus ja eksam.  
II ja III kooliastmes on liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine 
lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise 
õpetamine.  
Liikluspropagandat teeme koostöös Maanteeameti ja noorsoopolitseiga. Korraldatakse 
liiklusteemalisi viktoriine, kirjandi-, plakati- ja joonistusvõistlusi. 

� Vara Põhikool (Tartumaa) 
Üritus: 
Liiklusüritus OLE NÄHTAV 
Neljapäeva, 30.novembri õhtul toimus Vara koolis liiklusüritus OLE NÄHTAV. Ürituse 
läbiviijateks olid politsei preventsiooniosakonnast Marina Padar, Kerli Kaldma ja veel 
kolm noort, kellest tulevikus politseinikud saavad . Veel olid kaasatud meie kohalikud 
politseitöötajad Kadri Ala ja Illis Mikson. 
Meie koolist sai sellel üritusel osaleda 30 õpilast ja kaks õpetajat, sest rohkem ei 
mahutanud see buss, mida ürituse läbiviimiseks kasutati. Bussiga sõideti valgustamata 
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teelõigule ja demonstreeriti, kui kaugelt näeb bussijuht helkuriga jalakäijat ja jalgratturit 
ning ilma helkurita jalakäijat ja jalgratturit. Õpilased mõõtsid vahemaad oma sammudega 
ära.  
See üritus viiakse läbi kümnes Tartumaa koolis ja lõpuks valitakse välja parim kool. 
Hinnatakse õpilaste viisakat käitumist ja teadmisi liiklusohutusest. Meie grupist osutus 
kõige viisakamaks noormeheks Tarvi Karv 7.klassist ja kõige paremini oskas küsimustele 
vastata Steven Järvoja 6.klassist. 
Arvan, et kõik üritusel osalejad said aru, kui vajalik on helkuri kandmine pimedal ajal. 
Lõpuks kingiti igale osalejale helkur. 

� Võsu Põhikool (L-Virumaa) 
Väljavõte õppekavast: 
Liiklus ja turvalisus 
liikluseeskirjade tutvustamine  
liikluskultuuri ja ohutu liiklemise harjumuste kujundamine  
liikluskasvatus koostöös lastevanematega  
esmaabi osutamine liiklusõnnetuste korral  
õige käitumine hädaolukordades  
uimastipreventsioon 
Aineõpetus I klass Inimeseõpetus: 
Õpetada 
käituma koolis ja väljaspool kooli;  
mõistma liikluseeskirjade vajadust, täitmist;  
suhtuma sõpradesse, teistesse inimestesse heatahtlikult, arvestama teistega;  
väärtustama teiste tööd;  
hoidma puhtust ja korda;  
hoidma oma tervist  
oma aega planeerima  
II klass: 
Aine õppe-eesmärgid: 
Õpetada  
aega planeerima; 
suhtlema omaealistega ja vanemate inimestega;  
tundma Eesti riigi sümboleid;  
andma hinnangut oma tegevusele;  
leidma infot erinevatest teabeallikatest;  
kokkuhoidlikult käituma (vesi, elekter);  
käituma liikluses ja märkama ohte;  
tundma rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid;  
arendada sotsiaalseid oskusi. 
Liiklusreeglid. Politsei. Laste usaldustelefon. Turvakodu. Sotsiaalne hädaabi.  
III klass: 
Oskab liikluses liigelda ja käituda 
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Keskkoolid ja gümnaasiumid 

� Haapsalu Gümnaasium 
Väljavõte õppekavast: 
INIMESEÕPETUS 
GÜMNAASIUMiI AINEKAVA 
2. Õppeaine sisu 
2.1. Teemad ja alateemad 
ESMAABI. Reeglid abiandjale. Haavad ja verejooksud. Esmaabi nende korral. Luumurrud 
ja esmaabi. Loomahammustused ja esmaabi. Põrutused ja esmaabi. Putukahammustused ja 
ohud. Maohammustus ja esmaabi. Kuumarabandus ja esmaabi. Ohud elektriga ja esmaabi. 
Liiklusõnnetused ja esmaabi. Mürgitused ja esmaabi. Tulekahjud ja esmaabi. 
Põletushaavad. Uppumisoht ja esmaabi. Abi alajahtumise korral. Soovitused matkaks.  

� Haljala Gümnaasium 
�����������		
�	����		��������		��	������	

Väljavõte õppekavast: 
LIIKLUS 
Eesmärk: 
1) lastega juhtuvate õnnetusjuhtumite arvu vähendamine; 
2) laste liiklusteadlikkuse kasv 
3) esmaabi andmise oskus; 
4) jalgratturi eksami sooritamine. 
Meetodid – loengud, keskkonnamängud, liiklusalased õppepäevad, viktoriinid, 
liikluslaager kogu gümnaasiumi osas. 
Sihtgrupp – õpilased, õpetajad, lapsevanemad. 

� Jõgeva Ühisgümnaasium 
Gümnaasiumis VALIKAINED: informaatika, majandusõpetus, joonestamine, disain ja 
reklaam, esinemisoskused, väitlusoskused, filosoofia, riigikaitseõpetus, kodumajandus, 
keskkonnaõpetus, autoõpetus (B- ja BC- kategooria). 

� Järva-Jaani Gümnaasium (Järvamaa) 
Autojuhikoolitus: 
Lisaoskusena  on kasulik omada auto juhtimist.  

� Ülenurme Gümnaasium (Tartumaa) 
Arengukavas eesmärgiks liikluskasvatuse tõhustamine.  
Olemas algkooli osas jalgratturite koolitus ja gümnaasiumis B-kategooria autojuhilubade 
koolitus. 

� Kadrina Keskkool (L-Virumaa) 
Autojuhi koolitus: 
Õppesõit (B-kat.)* 
Õppesõit+teooria (B,C-kat.)* 
Alg- ja põhikooli osas on õppekavas turvalisuse teema all käsitletud liiklusõpetus (Vt 
põhikoolide juurest, sama sõnastus), gümnaasiumi osast ei leidnud. 
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� Kanepi Gümnaasium (Põlvamaa) 
LIIKLUSALASTE ÜRITUSTE-TEGEVUSTE  
PLAAN 2006/2007 .õ.a.  
Jrk.  
 nr.  

 Aeg      Üritus, tegevus  Sihtgrupp   Vastutaja  

 1.  sept.-  
 okt.  

Vestlused teemadel:  
- liikluseeskirjade täitmisest  
- sõitmisest bussis  
- liiklemine jalgrattal  
- Helkuriga oled nähtav!  
- liiklusõnnetused, nende  
  põhjused  
- õpilaste iseseisev töö  
  liikluseeskirjade õppimisel  
- Pime aeg on käes-ole nähtav!  
- Mopeediga liiklemine  
   

  
 1.-4.kl.  
  
  
  
 5.-8.kl.        
  
  
  
    5.kl.  
    7.kl.  

  
Kl.juh.-d  
  
  
  
Kl.juh.-d  
  
  
  
T.Tagel  
M.Torop  

 2.  nov.  Kohtumine liikluspolitseiga     9.kl.  E.Kõiv  
 3.  dets.  Liiklusviktoriin   1.-4.kl.  Huvijuht  
 4.  jaan.  Liiklusalaste teadmiste kontroll (viktoriin v. 

test)  
  5.-8.kl.  Huvijuht  

 5.  jaan.  Kohtumine liikluspolitseiga  
(liiklusseadusest, alaealistega  
  seonduvast jne)  

 1.- 12.kl.  
( van.ast.  
  kaupa )  

Huvijuht  

 6.  märts  Ettevalmistus liiklusviktoriini  
“ Ajuristmik “ maakondlikuks  
vooruks  

 5.-9.kl. ja  
10.-12.kl.  

Huvijuht  

 7.  kogu  
 õ/a  
vältel  

Kooli õppekava liikluskasvatuse 
programmis ettenähtud teemade 
käsitlemine  
klassijuhatajatundides  

 1.-12.kl.  Kl.juh.-d  

 

� Loo Keskkool (Harjumaa) 
Väljavõte arengukavast: 
Aastail 2001 – 2006 on tegevuse eesmärgiks on olnud:  
• õppekavakohase hariduse omandamiseks vajalike materiaalsete tingimuste loomine.  
Laste füüsilise turvalisuse tagamiseks oleme algklassides igal aastal korraldanud  
koolitee ohukohtade kaardistamise, mille käigus lapsed kaardistasid ohukohti  
koolis ja kooliteel. Laste poolt tehti mitmeid praktilisi ettepanekuid, millest osa  
oleme suutnud vallavalitsuse abiga ellu viia, näiteks ülekäiguradade märgistamine,  
käsil on koolibussi peatuste märgistamine. Laste turvalisuse huve teenib ka  
liiklusalane töö koolis, mille raames oleme mitu aastat korraldanud võistlusi  
”Vigurivänt” ja osalenud edukalt maakondlikel võistlustel.  
Ohurikkaim laste tervisele on osavõtt kehalise kasvatuse tundidest spordihoones:  
spordihoonesse ja tagasi jõudmiseks tuleb ületada liiklusrohke Saha tee ja kaitsta  
ennast külmetumise eest. 
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� Märjamaa Gümnaasium (Pärnumaa) 
Liikluskasvatus 

 Rõhuasetused: liikluskasvatuse temaatika muutub sõltuvalt lapse east. Liikluskasvatuse 
eesmärgiks on , et õpilane omandab liiklusoskusi ja harjumusi: tulla toime jalakäijana, 
kaassõitjana, jalgratturina, mopeedijuhina. 
Meetodid: vestlused, rühmatööd, arutelud, liiklussituatsioonide lahendamine, vaatlemine, 
õppekäigud, kohtumised politseiga, koolitee marsruudi läbiarutamine ja ohtlikemate 
kohtade meeldejätmine, jalgratturieksamiks valmistumine ja eksami sooritamine, 
projektides osalemine jne. Märjamaa Gümnaasium 

� Orissaare Gümnaasium (Saaremaa) 
Autoõpetus: 
AUTOKOOL  
Esmaõppe algastme koolitus.  
Õppetöö toimub Orissaare Gümnaasiumi autoklassis. Kooli poolt kõigile kursuslastele 
liikluseeskiri ja meditsiinilise esmaabi õppematerjal. 

� Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Üritus: 
10.05 Liiklusviktoriin Pärnumaa koolidele 5.-9. klass Paikusel Huvijuht 

11.05. Liiklusviktoriin Pärnumaa koolidele gümnaasiumi õpilastele Paikusel  
Noorsootöötajate liikluskoolitus 
17.-18. aprill toimus Võsul Tallinna ja Harjumaa noorsootöötajatele liiklusalane koolitus 
jalgrattaõppe läbiviimiseks noortekeskustes.  
Koolitas Plekk-Liisu Liikluskooli õpetaja Indrek Palu.  
Koolitust toetasid Põhja Regionaalne Maanteeamet ja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.  
Lisakoolitus neile, kes ei saanud tulla Võsule, toimub Tallinnas maikuus. Täpsem lisainfo 
ilmub varsti. 

� Tallinna Heleni Kool 
Üritus: 
Liikluspäev, liiklusmängud, liiklustest, liiklusloto (Margit Umbjärv, Riina Põderson) 1-5 
klass 
 

� Tallinna Kuristiku Gümnaasium 
Ülevaade liikluskasvatuslikust projektist (1999-2006) 
Moto: Laps on meie kõige kallim vara.  
1999 aastast osaleme õpilastega projektis “Vigurivänt”. 2000/2001. õppeaasta maikuus 
võtsime Kuristiku Gümnaasimi õpilastega osa liikluskasvatuslikust võistlusest “Vigurivänt 
2001”, kus me saavutasime juba märkimisväärse I koha ning “Tallinna Karika”. Juba 
järgmisel õppeaastal (2001/2002) osalesime viiendate klasside õpilastega (5a, 5b, 5c) 
ühisprojektis koos Maanteeameti ja TV-3-ga “Jalgratturi juhilubade koolitus 
üldhariduskoolis”. Projekti eesmärgiks oli Eesti koolide õpetajatele tutvustada ja 
teadvustada, et igas üldhariduskoolis on võimalik õpetada ja koolitada lapsi 
taotlemaks jalgratturi juhilube. 
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Järgnevatel aastatel on Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilased Veinika Lemsalu 
juhendamisel sageli osavõtnud mitmetest liiklusalastest võistlustest ja liiklusalastest 
viktoriinidest, mida korraldavad nii Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve osakond, 
Maanteeameti liikluohutuse osakond kui ka Tallinna Lasnamäe LOV. Alati on tulnud 
Kuristiku Gümnaasiumi õpilased  esimestele kohtadele (I-IV). 
 

� Tartu Descartes’i Lütseum 
Liiklusalane kasvatustöö  
Liikluskasvatuse eesmärgiks on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid 
arvestavaks liiklemiseks. Õpilasel peaksid välja kujunema ohutu liiklemise harjumused. 
Lapse teadmised ja oskused peaksid toetama lapse enda ja teiste liiklejate toimetulekut ja 
ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.  
Liikluskasvatus toimub kooli õppekava alusel. Klassi- ja aineõpetajate töökavades on 
määratletud teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides.  
Liikluskasvatus lähtub järgmistest põhimõtetest: 
 
I kooliastmes õpitakse liiklusõpetust Maanteeametis välja töötatud materjalide abil. 
Liikluskasvatuse sisuks on jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses 
toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse kodu- ja kooli ümbruse liikluskeskkonnast 
(koolitee, sõidutee ületamine, liiklusmärkide tähendused, liiklemine pimedal ajal, 
käitumine ühissõidukites ja peatuses, jalakäija liiklemisohud);  
 
II ja III kooliastmes on liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine 
lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning teedel ohutu liiklemise õpetamine. Peamine 
liikluskasvatus toimub klassijuhatajatundides ja õpilasüritustel. Eesmärgiks on 
liikluseeskirjade õpetamine, liikluskultuuri kujundamine, ohutu liikluse harjutamine, 
liiklusalane kasvatus koos koduga (üldsusega, politseiga, jt liiklusspetsialistidega). II ja III 
kooliastme õpilastel on võimalus osaleda liiklusringi töös; 
 
lütseumis toimub peamine liikluskasvatus klassijuhatajatundides ja õpilasüritustel. Kool 
toetab ja soodustab autojuhi lubade omandamist õpilaste poolt. 

� Viimsi Keskkool (Harjumaa) 
 
Liikluskasvatus I ja II kooliastmes 
 
Liikluskasvatuse eesmärgiks on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid 
arvestavaks liiklemiseks. Õpilasel peaksid välja kujunema ohutu liiklemise harjumused. 
Lapse teadmised ja oskused peaksid toetama lapse enda ja teiste liiklejate toimetulekut ja 
ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.  
Liikluskasvatus toimub kooli õppekava alusel. Aineõpetaja töökavas on määratletud 
teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides.  
 
 
Liikluskasvatus lähtub järgmistest põhimõtetest: 
1. - 3. klass õpib liiklusõpetust Maanteeametis välja töötatud materjalide abil; 
4. klass ja 3. klassist õpilased, kes on eksamipäeva seisuga 10-aastased, saavad jalgratturi 
koolituse (jalgrattaluba peab olema 10. - 15.aastastel); 
soovijatel on võimalus sooritada eksam jalgratturi juhiloa saamiseks. 
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1. klass 
 
Õppeainega 
integratsioon 

Käsitlemist vajavad teemad 

Eesti keel Mõisted: sõidutee, kõnnitee, maantee, tee-peenar, kiirtee, õueala, liikleja, sõitja, 
jala-käija, sõidukijuht, reguleeritud ja reguleerimata üle-käigurada, reguleeritud ja 
reguleerimata ristmik 

Matemaatika Mõisted: pikivahe, libisemine 
Kunst ja tööõpetus Mõisted: valgusfoor, operatiivsõidukid 
Loodusõpetus  
Inimeseõpetus Mõisted: liiklusõnnetus 
Kehaline kasvatus Mõisted: parempoolne liiklus 

 
 
2. klass 
 
Õppeainega 
integratsioon 

Käsitlemist vajavad teemad 
töölehtede kaupa 

Soovitav tegevus lisaks arutlusele ja 
töölehtede täitmisele. 

Eesti keel Koolitee, sõidutee ületamine, 
liiklus-märgid, valgusfoor, 
ristmikud, liiklemine talvel, 
helkur, jalg-rattaga liikluses, 
turvaline autosõit, rulataja ja 
rulluisutaja 

 

Matemaatika Ristmikud  
Inimeseõpetus Helkur Osaleda Maanteeameti „Helkurkoolitusel” 
Loodusõpetus Turvaline autosõit  
Kunst ja tööõpetus Valgusfoor, liiklusmärgid, Meisterdada liiklusmärke 
Kehaline kasvatus Liiklemine talvel  

 
3. klass 
 
Õppeainega 
integratsioon 

Käsitlemist vajavad teemad 

Eesti keel Korrata üle eelmisel aastal nimetatud teemad. 
Võõrkeel Tee küsimine, liiklus üldiselt 
Matemaatika Alev, linn, asula, asulaväline, helkuri vajalikkus. 
Inimeseõpetus Liiklusõnnetus, trauma, ohutus. 
Loodusõpetus Rongiliiklus, -märgid, jalgratas. 
Kunst ja 
tööõpetus 

Valgusfoor 

Kehaline 
kasvatus 

 

 
4. klass 
 
Võimalus on osaleda jalgrattakoolitusel.  

Õppeaine teema 
Eesti keel 
Matemaatika 

1. - 3. klassis õpitud mõistete kordamine 
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Kutsekoolid 

� Eesti Teeninduse Erakool (Tallinn) 
Väljavõte õppekava töökeskkonna moodulist: 
3.1.2. ESMAABI Tegutsemine õnnetuspaigal. Põhilised esmaabivõtted. Esmaabi 
lämbumise 
korral. Uppumine. Haavad ja vereringehäired. Äkkhaigestumised, teadvusekaotus. 
Kukkumine. 
Luumurrud. Lihaste ja liigeste venitused. Põletushaavad. Külmumine. Kuumakahjustused. 
Mürgitused. Võõrkehad. Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund Liiklusõnnetused. 
Sidumis- ja 
toestamisvahendid. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid 
töökohal. 
Koduapteek. 
 

� Narva Kutseõppekeskus (Ida-Virumaa) 
Autotehniku õppekava (väljavõte) 
1. Liiklusõpetus / Kutsealane eesti keel      

� Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool (Viljandimaa) 
Põllumajandus eriala tutvustus 
põhiharidusega noortele õppeajaga 3 aastat 6 kuud 
Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga kooli juures või erinevates 
põllumajandusettevõtetes. Õppetöö käigus on õpilasel võimalik taotleda taimekaitsetöötaja 
tunnistus ning B- ja T – kategooria juhiluba  
Loodusmajanduse eriala omandamise käigus õpitakse:  

� keeled (eesti keel, võõrkeel A, võõrkeel B)  
� reaalained (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia)  
� inimese- ja kultuuriõpetus (geograafia, ajalugu, kunst, muusika, psühholoogia jne.)  
� taimede elu ja kasvatus (köögi- ja puuviljad, marjad, ravimtaimed, metsamarjad 

jne.)  
� loomade elu ja kasvatus (lihaveised, lambad, kitsed, hobused, väikeloomad jne.) -

metsandus (metsamajandus, puidutöötlemine, tisleritööd, palkmajaehitus, jahindus)  
� mesindus (meetaimed, mesilaste hooldamine, mesindussaadused jne.)  
� looduskasutus (eesti loodus, maaturism, keskkonnakaitse, vaba aja korraldus)  
� majandusõpetus (ökonoomika, ettevõtlus, raamatupidamine, seadusandlus) 
� maamajandustehnika (autoõpetus, maamajandustehnika, liiklusõpetus)  
� eriala toetavad ained (koduhooldus, arvutiõpetus, mahepõllumajandus jne.) 
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� Põltsamaa Ametikool(Jõgevamaa) 
Väljavõte Autode-ja Masinate remondi õppekavast: 
 

Maht õppenädalates Nr. Mooduli nimetus 
Kokku Teooria Praktika 

        Üldõpingud / üldoskuste moodulid 20 16 4 
1  Arvutiõpetus 3  3 
2 A-võõrkeel (inglise/saksa) 3 3  
3 Eesti keel 2 2  
4 Füüsika 2 2  
5 Geograafia 1 1  
6 Kehaline kasvatus 1 1  
7 Klienditeeninduse alused 1 0,5 0,5 
8 Liiklusõpetus 1 1  
9 Majandusõpetus 2 1,5 0,5 
10 Matemaatika 2 2  
11 Sissejuhatus erialasse 1 1  
12 Tööseadusandlus 1 1  

 
 
MOODULI NIMETUS         LIIKLUSÕPETUS 
 
1. MOODULI MAHT 
 
 
2. ALUSTAMISE TASE               põhiharidus 
3. MOODULI EESMÄRK 
 
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused B-kategooria autojuhi 
kvalifikatsiooni taotlemiseks. 
 
4. ÕPPESISU 
 
4.1 Liikluseeskiri; 
4.2 Liiklusmärgid; 
4.3 Liiklusolukorrad 
4.4 Liiklusohutus; 
4.5 Seadusandlus; 
4.6 Liikluskindlustus; 
4.7 Liikluspsühholoogia; 
4.8 Tehnoseisund.  
 
5. ÕPITULEMUSED 
 
Õppija teab ja tunneb: 
liikluseeskirja sätteid; 
liiklusohutust; 

KOKKU TEOORIA PRAKTILINE TÖÖ 
1 1 0 
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seadusandlust; 
liikluskindlustusega seonduvat; 
auto ettevalmistust sõiduks. 
 
MOODULI NIMETUS          B – kat.  AUTOJUHT 
1. MOODULI MAHT                         1 õppenädal 
2. ALUSTAMISE TASE                     põhiharidus 
3. MOODULI EESMÄRK  
õppida leidma liiklus ja liiklusohutusalast teavet; 
õppida juhtima B- kat. autot; 
õppima märkama ja ette näha võimalikke ohtusid liikluses; 
õppima  tegutsema ohtude korral; 
õppima vältima liiklusõnnetusi. 
 
4. ÕPPESISU 
4.1 Auto ja selle juhtimisvõtted; 
4.2 Liiklus tänapäeval; 
4.3 Liiklus, kui juhitud süsteem; 
4.4 Liikluseeskiri; 
 4.5 Põhieeldused ohutule tegevusele; 
4.6 Liiklusega liitumine ja liiklusvoolus sõitmine; 
4.7 Sõidu alustamine ja lõpetamine; 
4.8 Peatumine ja parkimine; 
4.9 Juhi tegevus ristmikel; 
4.10 Sõidu planeerimine ja riski vältimine; 
4.11 Olukorrakiirus ja maanteesõit; 
4.12 Möödasõit ja kohtumine vastusõitjaga; 
4.13 Sõit pimeda ajal ja rasketes oludes; 
4.14 Inimene kui sõidukijuht; 
4.15 Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral; 
4.16 Auto tehnoseisund; 
4.17 Liikluskindlustus. 
 
5. ÕPITULEMUSED 
Õpilane: 
tunneb liikluseeskirju ja käitub vastavalt neile; 
oskab hinnata kiirust ja näha ette võimalikke ohtusid; 
oskab leida teavet liikluseeskirjade ja liiklusalaste õigusaktide  kohta; 
oskab juhtida ja valitseda autot ; 
oskab tegutseda liiklusõnnetuse korral ja anda esmaabi; 
omab juhile määratud hoiakuid ja omadusi; 
 
6. HINDAMINE 
Hindamisel kasutatakse protsessihindamist ja arvestuslikku hindamist; 
Arvestuslikud hinded kujunevad teemakohaste tööde tulemusena; 
Hinnatakse  juhtimisvõtete õigsust; 
Kokkuvõttev hinne saadakse protsessi jooksul saadud ja arvestuslike hinnete alusel. 
Praktiline sõiduõpetus viiakse läbi individuaalõppena, mis koosneb 4 õppesõidukorrast; 
Õpilase valmisolekut maanteel sõiduks hinnatakse sõidueksamiga; 
Sõiduoskuse hindamine on põhimõttel: sooritas / ei sooritanud. 
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� Pärnumaa Kutsehariduskeskus (Pärnumaa) 
Väljavõte autotehniku õppekavast: 
Üldõpingud: 
Sissejuhatus erialasse, Autode hooldus- ja remondisüsteem, Auto hooldamine,  
Autokere ja sisustuse osandamine, koostamine, Pneumaatika ja hüdraulika alused,  
Arvutiõpe, Erialane võõrkeel, Keskkonnaohutus, Kliendi nõustamine,  
Liiklusõpetus, Majanduse ja ettevõtluse alused, Tööõiguse alused,  
Tehniline joonestamine, Tehniline mõõtmine, Tehnohoolduse- ja remondisüsteem,  
Turvaseadised, Materjaliõpe, 

� Valgamaa kutseõppekeskus 
Väljavõte autotehniku õppekavast: 
1.15. LIIKLUSÕPETUS 
1. Eesmärk  
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused B-kategooria autojuhi 
kvalifikatsiooni taotlemiseks. 
 
3. Õppesisu 
3.1. LIIKLUSÕIGUSAKTID. 
3.2. LIIKLUSOHUTUS. 
3.4. ESMAABI. 
3.5. ÕPPESÕIT. 
 
4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb 
liiklusõigusakte; 
liiklusohutust; 
esmaabivõtteid. 
Õppija oskab 
anda esmaabi; 
ohutult juhtida autot liikluses. 
 
5. Hindamine  
Teoreetilisi teadmisi hinnatakse mooduli jooksul jooksvate hinnetega ja mooduli lõpul 
kogu materjali hõlmava lõputestiga. Praktilisi oskusi hinnatakse mooduli jooksul jooksvate 
hinnetega ja mooduli lõpul esmaabi- ja sõidueksamiga. 

� Vana-Antsla kutsekeskkool (Võrumaa) 
Talumajanduse erialale ootame noormehi, kellel on soov omandada teadmisi 
põllumajandusest ja talupidamisest. Õppeplaanis on taime- ja loomakasvatus, 
põllumajandusmasinad, traktorid ja autod, liikluseeskirjad ja liiklusohutuse alused, 
metsandus ja ehituse alused, metalli-, lukksepa- ja puidutööd, majandusõpe, arvutiõpe. 
Lõpetajad saavad B-  kat. sõidukijuhi tunnistuse 
 


