Mootorsõidukijuhi koolitus

Tegevusloa taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu
(liiklusseadus § 113 lõige 11).
Tegevusloa taotluse esitamise juhend asub aadressil: https://www.hm.ee/ehis/help/tkh_juhend.htm
Tegevusloa taotluse esitamise videojuhend asub aadressil: https://www.hm.ee/ehis/videod/

Tegevusluba mootorsõidukijuhi koolituseks antakse kui taotlejal on:
1) õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende kasutamise võimalus;
2) õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus;
3) õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad õppesõidukid või õppesõidukite kasutamise võimalus;
4) liiklusseaduse § 118 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad mootorsõidukijuhi õpetajad ja §-s 119 sätestatud
nõuetele vastavad mootorsõidukijuhi esmaabiõpetajad;
5) liiklusseaduse § 100 lõigetes 6 ja 8 sätestatud nõuetele vastavad õpetatava kategooria õppekavad ja
õppedokumentatsioon;
6) õppekavades ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud;
7) õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.

Tegevusloa taotluses esitatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduses sätestatule järgmised andmed ja dokumendid:
1) koolitusloa taotlus (näidis asub Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel);
2) liiklusseaduse § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud õpperuumide, õppesõiduväljaku ja õppesõidukite
olemasolu või kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
3) liiklusseaduse § 112 lõike 1 punktis 5 nimetatud õppekava ja õppedokumentatsioon;
4) liiklusseaduse § 112 lõike 1 punktis 6 nimetatud audiovisuaalsete õppevahendite loetelu;
5) liiklusseaduse § 112 lõike 1 punktis 7 nimetatud õppevahendite loetelu;
6) mootorsõidukijuhi õpetajate andmed nende vastavuse kohta liiklusseaduse §-s 118 esitatud nõuetele ja
kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks;
7) mootorsõidukijuhi esmaabiõpetajate andmed nende vastavuse kohta liiklusseaduse §-s 119 esitatud
nõuetele ja kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks.

Mootorsõidukijuhi koolitamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot ühe põhija alamkategooria kohta. Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank AS: EE891010220034796011 viitenumber 2900073546
Swedbank AS: EE932200221023778606 viitenumber 2900073546

Haridus- ja Teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi kolme kuu jooksul alates kõigi eelnimetatud
andmete ja dokumentide esitamisest Eesti Hariduse Infosüsteemi. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab
kulgema arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest.
Tegevusloa taotluse lahendab Haridus- ja Teadusministeerium Maanteeameti eelhaldusaktile tuginedes. Eesti
Hariduse Infosüsteemi esitatud dokumendid edastatakse sisuliseks hindamiseks ning eelhaldusakti andmiseks
Maanteeametile. Taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatub kui Maanteeamet annab taotlejale tähtaja
puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaegade kulgemine jätkub pärast puuduste kõrvaldamise tähtpäeva saabumist.
Tegevusloa andmise otsustab kantsler, lähtudes Maanteeameti eelhaldusaktist ning koolitus- ja tegevuslubade
väljaandmise komisjoni ettepanekutest. Kantsleri käskkiri tegevusloa väljastamise kohta edastatakse taotleja
meiliaadressile. Tegevusloa andmed kantakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti Hariduse
Infosüsteemi.

