
 

 

AUTOKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING                              .................................2020.a. 

Nimi........................................................................................Isikukood....................................................  

aadress ..................................................................................tel...............................................................  

e-mail.................... .................................................................................................................................... 

edaspidi „õppija“  ja Silver Autokool OÜ, registrikood 12697466, aadress Rävala pst. 15-26, Tallinn, 
keda esindab Maksim Podanjov edaspidi „õppeteenuse osutaja“ sõlminud käesoleva õppelepingu, 
edaspidi nimetatud „Leping“. 

1. Õppetööd korraldatakse riikliku õppekava alusel. Õppija peab läbima B-kategooria esmaõppe 

algastme koolituskursuse (õppekursus kestab kaks kuud ja sisaldab 30 teooriatundi ja 28 

sõidutundi ja lõpeb koolisisese teooria- ja sõidueksamiga) pimedasõidu koolituse, 

riskivältimise koolituse ja esmaabi koolituse. 

1.1. Õppesõitu teostatakse ainult õppesõiduautoga. Sõidutundide toimumise aja lepivad 

õpetaja ja õpilane ise kokku. Kui õpilane ei saa kokkulepitud sõidutundi tulla, tuleb sellest 

õpetajale vähemalt üks tööpäev ette teatada. Kui õpetajale teatatakse tundi mitte 

ilmumisest hiljem või ei teatata üldse, loetakse õppesõidukord toimunuks. Kui õppesõit 

jääb ära teistel põhjustel (auto rikke tõttu, sõiduõpetaja süül) siis õpetaja ja õpilase vahel 

lepitakse kokku uus õppesõidu aeg. 

1.2. Teooria eksam kehtib 1 kuu peale selle sooritamist. 

1.3. Kui õpilane hilineb rohkem kui 15 minutit ,lahkub õpetaja kokku lepitud kohast kui loeb 

tunni toimunuks ja õpilasel tuleb selle tunni eest tasuda. 

1.4. Autokooli eksamitele lubatakse õpilane peale põhikursuse läbimist; esmaabialase 

koolituskursuse tunnistuse olemasolul ja võlgnevuse puudumisel kursuse maksumuse 

osas. Teooria arvestuse või sõiduoskuste kontrolli ebaõnnestumisel võib sooritada kordus 

teooria vahekontrolli või sõiduoskuste kontrolli peale vigade analüüsi, aga mitte varem, 

kui 1 nädala pärast. 

2. Autokooli registreerimiseks on vaja esitada: 

▪ Isikut tõendav dokument; 

▪ 1 foto; 

▪ Mootorsõidukijuhi tervisetõend 

3. Kursuse maksumus (30 tundi teooriat ja 28 sõidutundi)……………………............. 710 EUR 

Kursuste eest saab tasuda osadena: 

▪ Teooria registreerimisel......................................................................150 EUR 

▪ Sõidutund (45 мin.) ............................................................................20 EUR 

3.1. Sõidutund lisa (45 мin.)  …………………………………………………………............................20 EUR 

3.2. Sõidutund nädalavahetusel (45 min.) .................................................................... 20 EUR 

3.3. Teooriaeksam.........................................................................................................10 EUR 

3.4. Sõidueksam ................................. .........................................................................45 EUR 

3.5. Riskivältimise koolituse..........................................................................................80 EUR 

3.6. Pimedasõidu koolituse...........................................................................................50 EUR 

3.7. Esmaabi koolitus.....................................................................................................45 EUR 

4. Lepingus olevad hinnad on kehtivad 4 kuu peale lepingu sõlmimist ja võivad peale seda 

perioodi muutuda. 

5. Erimeelsuste tekkimisel on õpilasel õigus taotleda üleviimist teise õpetaja juurde. 

6. Erimeelsuste ilmnemisel võib õpingud katkestada autokoolis igal ajavahemikul. Autokool 

väljastab dokumentidest ärakirjad üleminekuks teise autokooli. 

7. Lepingu lõpetamise põhjusteks on: 

▪ Jäme konflikt pedagoogidega; 

▪ Dokumentide mitteõigeaegne esitamine; 

▪ Ilmumine kooli ebakaines olekus. 

8. Dokumente säilitatakse kooli arhiivis 1 aasta peale koolituskursuse lõpetamist. 



Silver Autokool OÜ..............................................  Õpilane............................................ 


