K O O L I T U S L E P I N G.
Tartus,

…… ………2020

Käesolev leping on sõlmitud OÜ Capitellum, registrikood 11631956 asukoht: Tartu, Turu 5
– 17, mida esindab juhataja Kalev Lood, kes tegutseb põhikirja alusel ( edaspidi nimetatud
Koolitaja ), ja ……………………………………………, isikukood …...................................
elukoht …………………………………………………………………………………………
e-maili aadress………………………………………………………………………………….
kontakttelefonid……………………………………………………………………………......
töö-õppeasutus…………………………………………………………………………………
edaspidi nimetatud (Õppija) vahel alljärgnevas:
1) Lepingu objekt
1.1Õppija tellimisel viib Koolitaja läbi õppeprotsessi mootorsõiduki juhi B- kat
ettevalmistuse kooli õppekava alusel õppija soovitud kategooria omandamiseks.
2) Õppetöö
2.1.Õppetöö B- kat õppegrupis nr. ……… algab …………………………….. .
2.2.Õppetöö kooli õppekavaga ette nähtud maht on 28 teooriatundi ja 30 sõidutundi
koos pimeda ja libedakoolitusega. Teooriatunni pikkus on 45 minutit, sõidutunni pikkus on 45
minutit.
2.3.Teooriatunnid toimuvad ……....... korda nädalas aadressil Tartu, Turu 5 , järgmistel
kalendripäevadel: …………………………………………………………………….
2.4.Sõidutunnid toimuvad õppija ja sõiduõpetaja kokku lepitud ajagraafiku järgi.
2.5. Sõiduõpetajaks soovin........................................
3) Õppemaks
3.1.Õppemaksu suuruseks on koolitaja poolt kinnitatud ja Õppija poolt tellitud põhi õppepaketi maksumus ……....... eurot
3.2. Lisakoolitused: pimedakoolitus, libedasõidu, esmaabi koolitus on eraldi koolitused ja
lisanduvad B- kat. kursuse õppepaketile .Algõppes on nende koolituste läbimine
kohustuslikud.
3.3.Käesoleva lepingu p.3.1. sätestatud õppemaksu suurus sisaldab vastava kategooria
juhi ettevalmistamise baaskulutusi.
3.4.Õppija tasub õppemaksu koheselt või alljärgneva maksegraafiku alusel:
esimene osa ……………………………………………………………..
teine osa………………………………………………………………
kolmas osa………………………………………………………………
3.5.Õppija poolt õpetatu omandamise tulemuslikkusest sõltuv täiendav koolitus toimub
eraldi tasu eest, mis kuulub Õppija poolt tasumisele enne iga teooriatunni või sõidukorra
algust.
3.6.Koolitajal on õigus objektiivsetest asjaoludest tulenevalt muuta sõidukorra
õppemaksu suurust. Teada andes koolikontoris ja koduleheküljel.
3.7.Õppija on kohustatud maksma lepingujärgsed summad Koolitaja arveldusarvetele
EE 872200221045664727 Swedbank , OÜ Capitellum arvele või sularahas Koolitaja
kontori kassasse. Õppija väidete korral muude tasumise viiside kohta loetakse õppemaks
mittetasutuks.
3.8.Õppemaksu mitteõigeaegsel tasumisel on Õppija kohustatud maksma Koolitajale
viivist 0,2 % võlguolevast summast tasumisega viivitatud iga kalendripäeva eest.
3.9.Õppija on kohustatud tasuma sõidukorra õppemaksu juhul, kui ta ei osale juba
eelnevalt kokku lepitud ajal või ei teata 24h. enne sõidutundi algust tööpäevadel.
4) Õppija õigused ja kohustused.
4.1.Õppijal on õigus:

4.1.1.saada Koolitajalt koolitaja õppekavale vastavat õpet, kasutada õppetööks Koolitaja ruume,
õppevahendeid, sõidukeid vastavalt Koolitaja poolt kehtestatud korrale.
4.1.2.Võtta eraldi tasu eest täiendavaid sõidutunde OÜ Capitellum’st.
4.1.3.Õpetaja vahetamine ilma kooli juhtkonna nõusolekuta on keeletud.
4.1.4.Õppeprogrammi edukal läbimisel ja vastavate eksamite edukal sooritamisel väljastatakse
vastava kategooria sõiduki koolitunnistus.
4.2.Õppija on kohustatud:
4.2.1.Täitma Koolitaja sisekorra eeskirju, Koolitaja kodukorda ja juhtorganite otsuseid, mis on
temale teatavaks tehtud.
4.2.2.Osalema kokku lepitud ajal ja kohas teooria- ja sõidutundides. Teatama Koolitajale eelnevalt
kokkulepitud tundides mitteosalemisest, esitades ka eemalejäämise põhjust tõendava dokumendi.

4.2.3.Tasuma õppemaksu, lisatundide tasu ja muud koolituse paketti kuuluvad maksed
enne kokkulepitud tundide algust.
4.2.4.Juhul, kui Õppija eest tasub kolmas isik, kindlustama maksekorraldusel või sularaha
tšekil Õppija, kelle eest tasutakse, nime fikseerimise.
4.2.5.Teatama koheselt Koolitajale kõigist muudatustest enda või maksja isikuandmetes.
4.2.6. Sooritama Koolitaja korraldatud teooria ja kontrollsõidu .
4.2.7.Keelatud sõitma tulek peale alkohooli või muude meelemürkide tarvitamist.
4.2.8.Hüvitama oma süülise käitumisega Koolitajale tekitatud varalise kahju.
5) Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine.
5.1.Leping jõustub kursusele registreerimisel pärast esimese koolitustasu tasumist.
5.2.Koolitajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda seaduses sätestatud alustel, eriti
aga alljärgnevatel juhtudel:
5.2.1.Õppija on esitanud valeandmeid.
5.2.2. Õppija on rikkunud Koolitaja sisekorra eeskirju, kusjuures rikkumisega on
kaasnenud raske tagajärg.
5.2.3.Õppija on viivitanud õppemaksu tasumisega kaks või enam korda.
5.2.4.Õppija on pahatahtlikult kahjustanud Koolitaja vara.
5.3.Õppijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda seaduses sätestatud juhtudel, eriti
aga alljärgnevatel juhtudel:
5.3.1.Õppija teatab sellest kirjalikult Koolitajale 2 nädalat ette.
5.3.2.Koolitaja ei ole 1 kuu jooksul temast sõltuvatel põhjustel toimunud õppetöö
katkemisest suutnud taastada õppetööd.
5.4.Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on lõpetaja kohustatud tasuma teisele poolele
leppetrahvi 10 % paketi täishinnast.
5.5.Käesoleva lepingu p.5.2.1 - p.5.2.4 sätestatud alustel lepingu lõppemisel juba tasutud õppemaks Õppijale tagastamisele ei kuulu.
5.6. Käesoleva lepingu p.5.3.1 sätestatud alusel lepingu lõppemisel juba tasutud õppemaks Õppijale tagastamisele ei kuulu.
5.7.Käesolev leping on kehtiv kuni selles sätestatud kõigi kohustuste täitmiseni.
6) Lõppsätted.
6.1.Käesoleva lepingu täitmisel tekkinud poolte vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
teel; kokkuleppe mittesaavutamisel kohtuorganites.
6.2.Käesolev leping on koostatud ühes eksemplaris koolitatavale väljastame koopi
vajadusel.
6.3.Käesoleva lepinguga reguleerimata suhetes lähtuvad pooled kehtivast seadusandlusest.

KOOLITAJA

ÕPPIJA

………Kalev Lood………

……………

