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 „Rakvere Ametikooli autokooli  
 korraldamise korra“ juurde  
  
  
 
KOOLITUSLEPING 
 
Rakvere Ametikool (edaspidi Koolitaja), registrikood 70003840, asukoht Piiri 8, Rakvere 44316, 
mida esindab põhimääruse alusel direktor Kuno Rooba  
ja …………………………………… (edaspidi Õpilane), isikukood…………………………. , e-
posti aadress ……………………. sõlmisid käesoleva koolituslepingu (edaspidi leping) järgnevas: 
 
1. Lepingu objekt 
1.1. Lepingu objektiks on B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse pakett …. . 
1.2. Koolituse läbiviimisel juhindutakse Liiklusseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest, 

täienduskoolituse standardist ning koolituse korraldamise aluseks on Rakvere Ametikooli 
direktori käskkirjaga kehtestatud Autokooli korraldamise kord. 

1.3. Peale koolituse täies mahus läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Koolitaja Õpilasele 
mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse 
taotlemiseks Maanteeametis.  

2. Koolituse lepingujärgne maht 
2.1. B-kategooria algastme koolituse pakett 1 
28 teooriatundi 
1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund 
2 libedasõidu teooriatundi 
1 võimalus sooritada kooli teooriaeksam 
27 õppesõidutundi 
1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund 
1 libedasõidu tund 
1 võimalus sooritada kooli sõidueksam 
16 tundi Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus 

 
2.2. B-kategooria algastme koolituse pakett 2 
28 teooriatundi 
1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund 
2 libedasõidu teooriatundi 
1 võimalus sooritada kooli teooriaeksam 
27 õppesõidutundi 
1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund 
1 libedasõidu tund 
1 võimalus sooritada kooli sõidueksam 
2.2.1. Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida “Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus”. 
 
2.3. B-kategooria algastme koolituse pakett 3 
28 teooriatundi 
1 võimalus sooritada kooli teooriaeksam 
27 õppesõidutundi 
1 võimalus sooritada kooli sõidueksam 
2.3.1. Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida „Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus ”, “Pimeda ajal 

sõiduki juhtimise koolitus” ning “Algastme libedasõidu koolitus”. 
 
2.4. B-kategooria algastme koolituse pakett 4 
27 õppesõidutundi 
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1 pimedal ajal sõidu koolituse teooriatund 
1 pimedal ajal sõidu koolituse sõidutund 
2 libedasõidu teooriatundi 
1 libedasõidu tund 
1 võimalus sooritada kooli sõidueksam 
16 tundi Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus 
2.4.1. Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida 28 teooriatundi ning sooritada kooli eksam 
  
3. Maksumus ja arveldamine. 
3.1. Lepingujärgse koolituskursuse maksumus kujuneb vastavalt hinnakirjale. Koolituse eest on võimalik 

tasuda kahes osas. Kahes osas tasumise korral esitatakse Õpilasele 2 arvet. 
3.2. Arveldamine toimub vastavalt esitatud arvele, tasuda saab kas ülekandega arvel näidatud rekvisiitidele või 

sularahas kooli raamatukogusse. Ülekande selgituses märkida kursuslase nimi ja viide koolitusele. Sularahas 
arveldamisel väljastab koolitaja kviitungi vastavalt tasutud summale. 

3.3. 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 võla 
sissenõudmisel tekkinud õigusabi- ja kohtukulud. 

3.4. Koolitaja tagastab 100% koolituse maksumusest kui koolitusest loobumisest teavitatakse 
Koolitajat vähemalt 10 päeva enne planeeritud koolituse algust. Kui koolitusest loobumise 
põhjuseks on terviserike, mis ilmneb koolituse käigus, siis tagastab Koolitaja koolituse 
maksumuse kasutamata jäänud tundide mahus juhul kui Õpilane esitab meditsiiniasutuse poolt 
väljastatud tõendi.   
 

4. Poolte kohustused ja õigused 
4.1. Õpilase ja Õpilase esindaja kohustused:  
4.1.1. Õpilane kohustub osalema koolitusel kokkulepitud aegadel.  
4.1.2. Õpilane kohustub teavitama kooli oma kontaktandmete muutumisest. 
4.1.3. Õpilane kohustub tasuma arved maksetähtajaks.  
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. 
4.2. Õpilase ja Õpilase esindaja õigused  
4.2.1. Õpilase esindajal on õigus saada kompensatsiooni koolituse kogumaksumuse ulatuses juhul, 

kui kokkulepitud koolitus jääb kooli initsiatiivil ära. 
4.2.2. Kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad Koolitaja süül ära, Õpilast eelnevalt hoiatamata, on 

Õpilasel õigus saada kompensatsiooni ärajäänud sõidutundide mahus tasuta sõidutundidena. 
4.2.3. Koolitaja hilinemisel on Õpilasel võimalik saada tasuta uus sõidutund, kui hilinemise tõttu 

lühenes sõidutunni aeg. 
4.3. Koolitaja kohustused: 
4.3.1. Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavuses õppekavale.  
4.3.2. Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise 

eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.  
4.3.3. Koolitaja kannab kõik tehniliste vahendite ekspluatatsiooniga seonduvad kulud. 
4.4. Koolitaja õigused: 
4.4.1. Õpilase mõjuva põhjuseta tundi mitteilmumisel loetakse planeeritud koolitustund kasutatuks. 
4.4.2. Õpilase hilinemise korral õppesõitu üle 10 minuti, loetakse õppesõidutund kasutatuks. 
4.4.3. Koolitaja lubab Õpilase praktilisele õppele (õppesõitu), kui õpilane on täitnud EV õigusaktides 

sätestatud nõuded. 
4.4.4. Koolitajal on õigus kõrvaldada Õpilane ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui 

õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele. 
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5. Muud tingimused 
5.1. Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad osapooled koostöö headest tavadest, võttes kohustuseks 

informeerida lepingupartnerit koheselt lepingu täitmist takistavatest või segavatest asjaoludest. 
5.2. Lepingu tingimusi võib muuta ainult mõlema poole kokkuleppel kirjalikult. 
 
6. Isikuandmete töötlemine 
6.1. Õpilase esindaja annab Koolitajale nõusoleku õpilase isikuandmeid töödelda.  
6.2. Isikuandmeid töödeldakse üksnes kindla kursuse korraldamisega seotud tegevusteks (näiteks kursusest 

osavõtu registreerimine, tunnistuste väljastamine).  
6.3. Isikuandmeid edastatakse ilma Teie nõusolekuta kolmandatele isikutele või asutustele juhul, kui kolmas 

isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse alusel.  
6.4. Teil on kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused seoses isikuandmete töötlemisega, 

sealhulgas õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Teil on igal ajal õigus täpsustada 
isikuandmete töötlemise tingimusi võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga Rakvere 
Ametikooli e-posti aadressil info@rak.ee. 
 

7. Lepingu kehtivus 
7.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel Koolitaja, alla 18 aastase õpilase korral Õpilase esindaja 

ja Õpilase poolt. 
7.2. Leping kehtib kuni mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse väljastamiseni, kuid mitte 

kauem kui kuus kuud (välja arvatud juhul, kui Õpilase õppeprotsessist eemalviibimine on 
mõlema lepingupoole hinnangul põhjendatud) või lepingu lõpetamisel muudel alustel.  

7.3.  Koolitajal on õigus käesolev leping lõpetada ühepoolselt, kui Õpilane ei osale järjestikku kahe 
kalendrikuu vältel koolitusel. Koolitaja teavitab lepingu lõpetamisest Õpilast e-posti või kirja teel.  
 

8. Lõppsätted 
8.1. Leping on sõlmitud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt. Leping edastatakse õpilasele 

kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile.  
8.2. Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse lepingupoolte läbirääkimiste käigus. 

 
 
 
KOOLITAJA      ÕPILANE 
     
 
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Kuno Rooba       nimi ………………….. 
Rakvere Ametikooli 
direktor 
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