
 

 

TÄHELEPANU! 

 

Jakob Westholmi Koolituskeskuse ja Testudo Autokooli koostööna pakume Jakob Westholmi 

Gümnaasiumi õpilastele alates 2019. aasta oktoobrikuu esimesest nädalast võimalust B-kate-

gooria juhilubade saamiseks. Palume soovist teatada hiljemalt 20. septembriks emailile: koo-

lituskeskus@westholm.ee. 

Eeltingimus õppima asumiseks on vanus 16 aastat 

 

Kursuse lühikirjeldus ja maksumus: 
Põhipakett min õpilaste arvuga  maksumus on 480€ (lõplik hind sõltub osalejate arvust, grupi 

suurus min 14, max 21). Kui on kellelgi soovi õppida B-kategooria sõiduki juhtimist au-

tomaatkäigukastiga autol, siis lisandub põhipaketile 30€. 

Teooriatunnid 28 á 45min toimuvad Testudo Autokooli klassiruumis (aadress Pärnu mnt 

41a)  kontakttundidena 8 päeval ja iseseisva õppena e-koolis. 

Sõidutunde 21 x 45 min, toimumisaeg ja alustamiseks koht on  kokkuleppel oma 

sõiduõpetajaga (õppesõidukiteks Toyotad ja Opel, Renault).  

Kuni 2 teooriaeksamit (õpilase enda poolt valitud ajal) 

e-kool koos õppematerjalide ja testidega 

Liiklusõnnetuse või õnnetusjuhtumi korral on õpilase omavastutus 0€ 

 

Lisakoolitused ning nende maksumused: 

Esmaabi 16 tundi sh 6 tunnine praktikum – esialgse hinna täpsustame esimesel võimalusel, 

kui koolituse viib läbi  kooliõde Reet Ester (Punane Rist). Koolitust on võimalik läbida ka ka 

Testudo poolt  korraldatud koolitusel (maksumus 40€) 

 
Pimeda aja koolituse maksumus 60€. Koolitus sisaldab 1 teooreetilist praktikumi ja 1 

sõidutundi simulaatoril Mustamäe tee 4.  

 
Libedasõidu riskivältimise koolituse maksumus 60€ . Koolitus sisaldab teoreetilist õpet ja 1 

sõidutundi libedal  so spetsiaalsel libedal sõitmiseks kohandatud rajal. 

 

Õppima asumisel on vajalik õpilasel tervisetõend, mille saab ta oma perearstilt ja iga kate-

gooria kohta 1 foto (3,5 x 4,5 cm). 

 

Kõikide õpilastega sõlmib Testudo OÜ koolituslepingu, mille allkirjastab lapsevanem. 

Tasumistingimused: põhipaketi eest tasumine kuni kolme osamaksena, esimene osa-

makse 160€, sisaldab  teoorialoenguid , õppematerjale ja 4 sõidutundi põhipaketist. Lisa-

koolituste eest tasumine toimub  hiljemalt 3 päeva enne lisakoolitusel osalemist. 

 

Teooriatundide aeg: Tähelepanu! Juhilubade kursuse esimene tund toimub neljapäeval, 

3. oktoobril kell 15.00 Kevade 8 ruumis 118. 

Palun teatada osalemisesoovist alates septembrikuust meilile koolituskeskus@westholm.ee. 

Kursused saavad toimuda juhul, kui on grupp täitunud. 

Kontaktisik: Malle Kiisma (mob 5110164) 

 

http://www.autokooltestudo.ee/ 
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