
Autokooli märkmed 

Võetud õppegruppi nr. ____________ 

AT 

ISIKUKOOD*: 

PEREKONNANIMI*: 

EESNIMI*: 

ELUKOHT*: 

Palun mind võtta* -kategooria kursustele 

TEOORIAÕPPE VORM*: 

E-MAIL* (TRÜKITÄHTEDEGA): 

AUDITOORNE E-ÕPE 

KONTAKTTELEFONID:* 
OMAN JUHILUBASID:* 

Number Kategooriad* Väljaandmise kuupäev* Esmane väljastamine*  

ÕPPEMAKSU TASUB: 
täita ainult siis, kui tasub keegi teine 

SOOVITAJA:  
“  “  20       . a. 

kuupäev* kuu* aasta* Avalduse esitaja allkiri* 
* tähistatud on kohustuslikud täita

Siit edasi täidab ainult autokool: 
VÄLJAVÕTE KOOLITUSLEPINGUST: 
2. Poolte õigused ja kohustused 
2.1.Autokool lähtub õpetamisel: 
2.1.1.  ....... ..............-kategooria mootorsõidukijuhtide õppekavast. 
2.1.2. 
 
2.1.3. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud nõuetest autojuhi teadmistele, oskustele ja käitumisele ja mootorsõidukijuhi koolitaja 
õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele, samuti auto- ja mootorrattajuhi ettevalmistamise nõuetest.
Autokooli kodulehel avaldatud õppekorraldusest

2.2. Õpilane kohustub tasuma mootorsõidukijuhi koolituskursuse eest ………..... eurot. 
2.2.1. Õpilane tasub kooli astumise päeval vähemalt 300 eurot (sisseastumissumma), mis tasaarveldatakse koolituskursuse maksumusega. Sisseastumissumma 
tagastamisele ei kuulu.  
2.2.2.   Õpilane on kohustatud kogu summa tasuma teooria koolituskursuse lõpuks sularahas Autokooli kassasse või Autokooli arveldusarvele. Summa loetakse 
tasutuks alates summa laekumise hetkest Autokooli arveldusarvele või kassasse. 
2.2.3. Kursuste tasu sisaldab teoorialoenguid ja vajalikke konsultatsioone õppetöö käigus, soovi korral proovieksameid ja kooli teooriaeksamit, sõiduõpetust ja A-, 
A1-, A2-, BE-, C1-, C- ,CE-, D1- ja D- kategooria mootorsõiduki ühekordset kasutamist riiklikul sõidueksamil. 
3.Teooriaõpetus 
3.1. Õpingute alguse aeg on:………………………….. ning teooriakursuse lõpp on.............................................................. 

3.2. Teooria õppemaht on .................................... teooria tundi. Sõidutunde on ................................................. Teooria- ja sõidutunni  kestvuseks on 45 minutit. 
3.3. Esmaõppe teooriatunnid toimuvad esmaspäeviti ,teisipäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 18.00. Täiendõppe teooriatunnid teisipäeviti kell  17:00 aadressil 
Vasara 50,  Tartu. 
3.4. Puudutud teooria tundide teemad on vaja vastata arvestuste sooritamisega. 
3.5. Kui õpilane on teooriakursuse läbinud, on  tal õigus sooritada kooli teooriaeksam. 
3.5.1. Teooriaeksami sooritamine toimub vastavalt Autokooli koolieksamite vastuvõtmise eeskirjale. 
4. Sõiduõpetus 
4.1.Õppesõidu algus on:………………...... 
6. Lepingu kehtivus
6.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni oma lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt. 
7. Poolte vastutus 
7.1. Juhul, kui õpilane ei täida punkti 2.2. lepingutingimusi või ei täida neid nõuetekohaselt., peab ta maksma viivist 0.5% tasumata summast iga viivitatud päeva eest. 
7.2. Juhul, kui Autokool ei täida Lepingu punkti 2.1. ettenähtud kohustusi, tasub ta õpilase nõudmisel leppetrahvi 35 (kolmkümmend viis) euro ulatuses. 
7.3. Lisaks Lepingus ettenähtud viivise ja leppetrahvi tasumisele, on Pooled kohustatud täielikult hüvitama teineteisele Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase 
täitmisega tekitatud kahju.
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