KOOLITUSLEPING
Leping on sõlmitud … …………. 201... a.
Käesoleva Lepingu sõlmisid Rakvere Ametikool (edaspidi Koolitaja), aadressiga Piiri tn 8,
Rakvere linn, Lääne-Virumaa, registrikood 70003840, Haridus- ja Teadusministeeriumi
koolitusluba nr 6983 HTM, Koolitajat esindab direktor Kuno Rooba ja
Ees- ja perekonnanimi …………………………………………… isikukood …...…..……………..
elukoht …………………………………………………………………………………………
telefon ………………………………. e-post ……………………………..,(edaspidi Õpilane)
1. Lepingu objekt
1.1. Lepingu objektiks on B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus Majandusja
kommunikatsiooniministri määruses 27.06.2011.a nr 60 ,,Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise
tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ (RT I, 30.04.2013, 7)
kehtestatud õppekava alusel koostatud ja kinnitatud Rakvere Ametikooli autokooli B-kategooria
mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel. Koolituse läbiviimisel juhindutakse Liiklusseadusest
ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.
1.2. Peale koolituse täies mahus läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Koolitaja Õpilasele
Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse
taotlemiseks Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroos .
2. Koolituse lepingujärgne maht
2.1. Planeeritud mahus koolitus toimub õpperühmas ………………. . Õppetöö aeg on määratud õpilaste
registreerimislehel. Koolituse lõputähtaeg ei ole takistuseks edasiseks õppesõidu jätkamiseks või
koolieksamite sooritamiseks.
2.2. Käesolev koolitus koosneb teooriaõppest – vähemalt 29 õppetundi ja praktilisest sõidust
vähemalt 21 sõidutundi. Enne Rakvere Ametikooli autokooli eksamit peab õpilane olema läbinud
juhi esmaõppe algtaseme pimeda aja ja libedasõidu koolituse.
2.3. Teooriatunni pikkus on 45 minutit.
2.4. Ühe sõidutunni pikkuseks on 45 minutit, kusjuures õppesõidu tundide vahel peab olema puhkepaus
vähemalt 15 min.
2.5. Koolitus lõpeb eksamiga. Teooriaeksam koosneb 60 küsimusest, millele tuleb anda vähemalt 54 õiget
vastust. Teooriaeksami eduka sooritamise järel viib koolitaja sõidueksami läbi võttes arvesse
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded
eksamisõidukitele“ ( RT I, 28.06.2011, 18) esitatud nõudeid.
Teooria- ja sõidueksam peavad olema sooritatud 30 päeva jooksul. Kui õpilasel on tekkinud õigus vormistada
Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, peab ta seda tegema kahe kuu jooksul. Kui õpilane tuleb koolituse
lõpetamist vormistama hiljem, siis peab ta uuesti sooritama nii teooria- kui linnasõidueksami.
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2.6. Enne mootorsõidukijuhi koolituskursusetunnistuse väljastamist tuleb Õpilasel esitada Koolitajale
mootorsõidukijuhi esmaabialase koolituse läbimise tunnistus või läbida esmaabialane koolitus Koolitaja
juures.
3. Maksumused ja arveldamine.
3.1. Lepingujärgse koolituskursuse maksumus sisaldab teooria- ja sõiduõppe koolitust 29 teooriatundi ja 21
sõidutundi. Kursuse maksumusele lisandub juhi esmaõppe algtaseme libedasõidu koolituse (2 teooriatundi ja
1 sõidutund) tasu ja juhi esmaõppe algtaseme pimeda aja koolituse (1 teooriatund ja 1 sõidutund) tasu. Kursuse
hinnakiri kehtestatakse Rakvere Ametikooli direktori käskkirjaga.
3.2. Arveldamine toimub vastavalt esitatud arvele, tasuda saab kas ülekandega arvel näidatud rekvisiitidele või
sularahas kooli raamatukogusse. Sularahas arveldamisel väljastab koolitaja kviitungi vastavalt tasutud
summale. Ülekande selgituses märkida kursuslase nimi ja viide koolitusele (kategooria, alguse kuupäev).
3.3. Tekkinud võlgnevuse kohta esitab Koolitaja arve, Õpilane kohustub tasuma arve näidatud tähtajaks. Arve
mittetähtaegsel tasumisel on Koolitajal õigus rakendada viivist 0,2 % päevas tähtajaks tasumata summalt ning
õpilasel on kohustus viivis tasuda. Koolitajal on lisaks viivisele õigus sisse nõuda võlad sissenõudmisel tekkinud
õigusabi ja kohtukulud.
4. Poolte kohustused ja õigused
4. 1. Õpilase kohustused:
4.1.1. Õpilane kohustub osalema õppeplaanis ettenähtud koolitustel ja kokkulepitud aegadel praktilise sõidu
õppel.
4.1.2. Õpilane kohustub teavitama koheselt Koolitajat oma kontaktandmete muutumisest.
4.1.3. Õpilane kohustub tasuma õppemaksu vastavalt Autokooli korra punktis 1 kirjeldatule.
4.1.4. Õpilane kohustub täitma õppesõidu ja Koolitaja sõidueksami ajal Liiklusseaduse ja teiste liiklust
reguleerivate seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid.
4.1.5. Õpilane kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja kolmandatele isikutele.
4.1.6. Õpilane vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt seadusele.
4.1.7. Kui Õpilase vanus on koolituslepingu sõlmimise ajal alla 18 aasta, on Õpilane kohustatud teavitama oma
vanemaid/eestkostjaid koolituslepingu sõlmimisest ja võtma nende kirjaliku nõusoleku koolitusel osalemiseks.
4.1.8. Õpilasel on kohustus teatada autokoolile enda juhtimisõiguse äravõtmisest.
4.2. Õpilase õigused
4.2.1. Õpilasel on õigus saada kompensatsiooni juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära, Õpilast eelnevalt
hoiatamata. Koolitaja süül ette teatamata ärajäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega.
4.2.2. Koolitaja hilinemisel on Õpilasel võimalik saada tasuta uus sõidutund, kui seetõttu lühenes sõidutunni aeg.
4.3. Koolitaja kohustused:
4.3.1. Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavuses kehtestatud õppekavale.
Teooriaõpe toimub vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub sõiduõpetajaga eelnevalt kokkulepitud
aegadel.
4.3.2. Koolitaja organiseerib transpordi juhi esmaõppe lõppastme sõidutunni koolitusele.
4.3.3. Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja
ohutuse nõuetele. Koolitaja kannab kõik tehniliste vahendite ekspluatatsiooniga seonduvad kulud.
4.4. Koolitaja õigused:
4.4.1. Koolitaja lubab Õpilase praktilisele õppele (õppesõitu), kui õpilane on täitnud EV õigusaktides sätestatud
nõuded.
4.4.2. Koolitajal on õigus kõrvaldada Õpilane ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui õpilase
tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele.
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4.4.3. Õpilase mitteilmumisel teooriatundi kolmel korral (põhjuseta puudumine) on Koolitajal õigus lõpetada
Õpilasega käesolev leping, lepingutasu tagastamata.
4.4.4. Õpilase õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel (sellest sõiduõpetaja teavitamisel) hiljem kui 24
tundi enne planeeritud sõidu algust, loetakse planeeritud sõidutund kasutatuks. Õpilase hilinemise korral
õppesõitu üle 10 minuti loetakse õppesõidutund kasutatuks. Kui õpilane on ennast registreerinud juhi esmaõppe
algastme libedasõidu koolituse teooria- või sõidutundi ja ta ei saa sellest registreeritud ajal osa võtta, siis loetakse
eelnevalt tasutud vastav summa kasutatuks ja hilisemaks nende koolituse tundide läbimiseks tuleb tal tasuda
uuesti nende tundide maksumus vastavalt hinnakirjale.
4.4.5. Koolitajal on õigus käesolev leping lõpetada ühepoolselt, kui Õpilane ei osale kahe kalendrikuu vältel
koolitusel. Koolitaja teavitab lepingu lõpetamisest Õpilast e-posti või kirja teel.
5. Muud tingimused:
5.1. Koolitaja ei pea võimaldama ja Õpilane ei ole kohustatud võtma lisasõidutunde oma koolitaja juurest.
5.2. Õppesõidu tunni ajal viibib sõidukis üldjuhul üks õpilane.
5.3. Lepingu tingimusi võib muuta ainult mõlema Poole kokkuleppel kirjalikult.
5.4. Leping jõustub selle allkirjastamisel Koolitaja ja Õpilase poolt ja kehtib kuni mootorsõidukijuhi
koolituskursuse tunnistuse väljastamiseni, kuid maksimaalselt viis kuud (v.a. juhul, kui Õpilase õppeprotsessist
eemalviibimine on põhjustatud tema terviserikkest) või lepingu lõpetamisel muudel alustel.
5.5. Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad osapooled koostöö headest tavadest, võttes kohustuseks
informeerida lepingupartnerit koheselt lepingu täitmist takistavatest või segavatest asjaoludest.
5.6. Käesolev leping on koostatud 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar
kuulub Koolitajale ja teine Õpilasele.
6. Isikuandmete töötlemine
6.1. Õpilane nõustub, et esitatud isikuandmeid ja muid lepingulisi andmeid, mis on seotud autokooli kursusele
registreerumisega, kogutakse, säilitatakse, töödeldakse ja kasutatakse Rakvere Ametikooli poolt koolituse
läbiviimise ja tunnistuste väljastamise eesmärgil ………………………….. (allkiri).
KOOLITAJA

ÕPILANE

Lapsevanem/Eestkostja
(alla 18a õpilase korral)

Rakvere Ametikool
Piiri 8, Rakvere
Telefon 3295030
e-mail: info@rak.ee

Nimi: Kuno Rooba

Nimi…………………….

Nimi……………………..

…………………………..
(allkiri)

………………………….
(allkiri)

…………………………..
(allkiri)

