
 

 

1. KOOLITUSLEPING 

 

2. Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas  …........... 2021.a. 

3. Käesoleva lepingu sõlmisid Silver Autokool OÜ  (edaspidi KOOLITAJA),  aadressiga Rävala 15-26, 

Tallinn registrikoodiga: 12697466, Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloa nr. 372, mida esindab 

juhatuse liige Maksim Podanjov  ja 

 

       ees- ja perekonnanimi:  ___________________________________ isikukood:___________________ 

elukoht: ________________________________________________ telefon: ____________________ 

e-mail:_____________________________________________ (edaspidi ÕPILANE) 
 

4. Lepingu objekt 

4.1. Lepingu objektiks on A-kategooria sõidukijuhi koolitus Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi  poolt kinnitatud õppekavaga ettenähtud mahus. Koolituse 

läbiviimisel juhindutakse kehtivast liiklusseadusest ja MKM (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi) määrustest. 

4.2. Peale koolituse täies mahus läbimist ja testide sooritamist väljastab KOOLITAJA ÕPILASELE 

mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse 

taotlemiseks Maanteeameti liiklusregistri büroos. 
 

5. Koolituse lepingujärgne maht: 

 

5.1. Käesolev koolitus koosneb teooriaõppest – õpilane saab valida, kas soovib osaleda teooriatundides 

või läbib teooria e-õppekeskkonnas www.teooria.ee, (vähemalt 10 tundi),  ja sõiduõppe praktikast 

(vähemalt 10 tundi).  

5.2. Teooriatunni pikkus on 45 minutit. 

5.3. Sõidutunni pikkuseks on 45 minutit. Praktilise õppe vältel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud 

teemad. 

5.4. Koolitus lõpeb teooriatesti ja kontrollsõiduga. Teooriatest koosneb 40 küsimusest liikluslabi äppis  

millele tuleb anda vähemalt 35 õiget vastust. Sõidueksamil  peab juhtima mootorrattast ohutult, 

säästlikult ning sujuvalt erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel. 
 

6. Maksumused ja arveldamine. 

6.1. Lepingujärgse koolituskursuse maksumus kujuneb järgnevalt: 

6.1.1.Õpilane tasub lepingujärgse koolitusmahu maksumuse 350€ (10 teooriatunni ja 10 sõidutunni 

eest) 

6.1.2.Ühe lisasõidutunni maksumus on 25€, kasutamata ettemaks sõidukordade eest tagastatakse 

ÕPILASE avalduse alusel.  

6.1.3.Mootorratta kasutamine riiklikul eksamil maksab 50€.   

6.1.4.Esmane sissemakse on 100.- mis tagastamisele ei kuulu.(Teooria kursuse hind. Sisaldab esimese 

teooria eksami. Korduv eksam 10.- 

6.1.5.KOOLITAJA jätab endale õiguse eeltoodud hinnakirja muuta . 

6.2. Arveldamine toimub sularahas KOOLITAJA kontorites või ülekandega Silver Autokool OÜ 

arveldusarvele EE662200221060190467 (Swedbank). Ülekande selgituses kohustub tasuja märkima 

ÕPILASE nime ja viite koolitusele - A kategooria. 

6.3. Hinnad võivad ajas muutuda 
 

  

7.   ÕPILASE kohustused: 

 

7.1. ÕPILANE kohustub osalema kokkulepitud aegadel  praktilise sõidu õppel. 

7.2. ÕPILANE kohustub tasuma lisa õppesõidukordade eest ettemaksuna KOOLITAJA-le. 

7.3. ÕPILANE kohustub KOOLITAJAT teatama vähemalt ühe tööpäeva ette praktilisel sõidul mitte 

osalemisel. 

7.4. Õppesõidu ja KOOLITAJA sõidukontrolli ajal kohustub ÕPILANE täitma liiklusseadust ja teiste 

liiklust reguleerivate seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid. 

7.5. ÕPILANE kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest KOOLITAJALE. 
Õppesõidu ajal linnaliikluses või õppeplatsil kannab õpilane mootorratta suhtes materiaalset vastutust .  
Mootorrattal on Kasko kindlustus ning õnnetusjuhtumi korral tuleb õpilasel tasuda omavastutus 400 euro. 
7.6. KOOLITAJA ei vastuta õppetöö ajal õpilasega toimunud liiklusõnnetuse tagajärgede eest ega korva 

http://www.teooria.ee/


 

 

isikukahjusid, kuna õpetajal (KOOLITAJA esindajal) puudub võimalus sekkuda füüsiliselt juhtimisse. 
 
 

7.7. ÕPILANE vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivatele Eesti 

Vabariigi seadustele. 

 
. 
8. KOOLITAJA õigused: 

 

8.1. KOOLITAJA lubab ÕPILASE praktilisele õppele (õppesõitu), kui õpilane on täitnud  Eesti Vabariigi 

õigusaktides sätestatud nõuded. 

8.2. KOOLITAJAL on õigus kõrvaldada ÕPILANE ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui 

õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele. 

8.3. ÕPILASE õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem kui 24 tundi enne planeeritud sõidu 

algust loetakse planeeritud sõidukorrad kasutatuks ja ÕPILANE kohustub sõidutunni eest maksma. 

8.4. ÕPILASE hilinemise korral õppesõitu üle 15 minuti loetakse õppesõidukord kasutatuks. 

8.5. Juhul kui ÕPILANE ei ole osalenud õppetöös kolme kalendrikuu (vastava õppegruppi nominaalaja) 

jooksul, alates lepingu sõlmimisest, loetakse leping ülesöelduks (lõppenuks) ning ettemakstud 

summat ei tagastata. 
 

9. KOOLITAJA kohustused: 

10. KOOLITAJA kohustub läbi viima teooriaõppe ja praktilise koolituse vastavuses kehtestatud õppekavaga. 

Teooriaõpe toimub vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub sõiduõpetajaga eelnevalt kokkulepitud 

aegadel. 

10.1. KOOLITAJA tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise 

eeskirjadele ja ohutuse nõuetele. 

10.2. KOOLITAJA kannab kõik tehniliste vahendite ekspluatatsiooniga  tekkivad jooksvad kulutused. 
 

11. Lepingu muutmine 

11.1. Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on 

muudatused õigustühised. 
 

12. Lepingu kehtivus 

12.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel KOOLITAJA ja ÕPILASE poolt ja kehtib kuni 

mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse väljastamiseni või lepingu lõpetamiseni muudel 

alustel. 

12.2. Lepingus olevad hinnad on kehtivad kaks kuud peale lepingu allkirjastamist ja võivad peale seda 

perioodi muutuda 
 

 

13. Muud tingimused 

13.1. Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad osapooled koostöö headest tavadest. 

13.2. Vaidlused kuuluvad läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja elu- või 

asukoha järgses kohtus. 

13.3. Käesolev Leping on koostatud 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks 

eksemplar kuulub KOOLITAJALE ja teine ÕPILASELE. 

 

KOOLITAJA    ÕPILANE                                Lapsevanem/Eestkostja 
(alla 18a õpilase korral) 

 

nimi/ allkiri   nimi/ allkiri   nimi/ allkiri 

Maksim Podanjov          _______________________ _________________________ 

_______________________ _______________________ _________________________ 


