
Koolituslepingu lisa 1     Kinnitatud Kooli juhatuse poolt 02.05.2013. 

Koolituslepingu üldtingimused 

Käesoleva Koolituslepingu (edaspidi nimetatud Leping) üldtingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) määravad 
kindlaks põhilised Lepingu tingimused Keelekeskus Atlasnet'i (edaspidi nimetatud Kool, mille täpsemat nimetust vt. 
Lepungust) ja Õppija/Maksja vahel ning kuuluvad lahutamatult Lepingu juurde. 

1. LEPINGU OBJEKT 
Kool loob eeldused ja võimalused (õppejõud, õppekavad jms.), et Õppija saaks õppeaja jooksul                    
omandada teadmisi, mis võimaldavad anda temale välja vastava tunnistuse. 

2. ÕPPEMAHT JA KESTVUS 
2.1. Koolituse õppemaht on toodud Lepingu punktis 2.2. Akadeemiline tund kestab 45 (nelikümmend                      

viis) minutit. 
2.2. Koolitus viiakse läbi vastavalt Kooli poolt kinnitatud õppemahule, õppekavale ja tunniplaanile, arvestades 

muuhulgas ka vastava rühma oskustaset. 
2.3. Õpe viiakse läbi Kooli poolt omatavates või renditavates ruumides. Kool võib muuta õpperuumi, -aega ja  

-perioodi koolituse läbiviimise tingimuste parendamise eesmärgil või seoses muude tingimustega, mis on esile 

toodud käesoleva koolituslepingu lisa 1 punktis 8.8. 

3. POOLTE KOHUSTUSED 
3.1. Kool kohustub: 

3.1.1. korraldama Õppija koolitust vastavalt Lepingu punktis 2 toodud tingimustele; 
3.1.2. väljastama Õppijale vastavalt kehtivale korrale vastavasisulise õiendi. 

3.2. Õppija kohustub: 
3.2.1. osalema õppes; 
3.2.2. järgima Kooli sisekorraeeskirju. 

3.3 Maksja kohustub tasuma õppemaksu vastavalt Koolis kehtestatud korrale ja tagama Õppija osavõtu tundidest 
vastavalt Koolituslepingu punktile 2.2. 

4. ÕPPEMAKSU SUURUS JA TASUMISE KORD 
4.1.  Õppemaksu suuruse ja selle tasumise tähtajad kinnitab Kooli juhatus. 
4.2. Õppija õppemaks sisaldab õppetunde, õppematerjale ning Lepingus kokkulepitud                                 

lisateenuste maksumust.  
4.3. Lepingu järgselt tasutud õppemaks ei kuulu tagastamisele ega tasaarvestusele sõltumata sellest, kas Õppija 

läbis koolituse Lepingu punktis 2.2. sätestatud ulatuses või siis katkestas oma õpinguid. 
4.4.  Koolituse õppemaksu suurus sõltub Lepingu punktis 2.2. toodud akadeemiliste tundide arvust. 
4.5. Maksja kohustub tasuma õppemaksu sõltumata sellest, kas Õppija läbis koolituse Lepingu punktis 2.2. 

sätestatud ulatuses või siis katkestas oma õpinguid. 
4.6. Maksja poolt teostatav makse loetakse toimunuks alles siis, kui see on laekunud Lepingus nimetatud Kooli 

arvelduskontole (märkides ära Õppija nime ning Lepingu või arve numbri)  või Kooli  kassasse. 
4.7. Õppemaksu ja muude Lepingust tulenevate maksete tähtaegselt tasumata jätmisel võib Kool nõuda, Maksja 

aga kohustub tasuma viivist 0, 15% päevas võlguolevalt summalt kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni. 
4.8. Õppemaks sisaldab kulutusi (õppejõudude palgad, ruumide kasutamine, haldus- ja üldjuhtimiskulud, Kooli 

areng ja reservfond), mida Kool peab tegema, et kindlustada kogu õppekava läbimine Õppija poolt. 
4.9. Kõigist Lepingu alusel tasumise kuuluvatest maksetest loetakse esmaselt tasutuks viivised (vastavalt nende 

ajalisele järjekorrale) ning alles seejärel tähtajaks tasumata maksed (vastavalt nende ajalisele järjekorrale). 
Taoline võlgnevuste tasumise kord kehtib sõltumata Maksja tahtest ning  ka sellest, mida on Maksja märkinud 
maksekorraldusele, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. 

5. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE, LEPPETRAHV 
5.1. Maksjal on õigus Leping üles öelda, kui õppeprotsess katkeb Kooli süül ning seda ei suudeta                    

taastada kahe nädala jooksul. 
5.2.  Koolil on õigus Leping üles öelda järgmistel juhtudel: 

5.2.1. Maksja ei ole tähtaegselt tasunud õppemaksu või muid Lepingust tulenevaid makseid; 
5.2.2. Õppija rikub Kooli normatiivaktide (Keelekeskuse Atlasnet kodulehel http://atlasnet.ee/hinnakiri ) 

sätteid ning ei asu nendes normatiivaktides sätestatud kohustusi täitma või ei lõpeta oma kohustuste 

rikkumist Kooli poolt temale määratud mõistliku tähtaja jooksul. 



5.2.3. Koolil on õigus nõuda Maksjalt leppetrahvi Lepingus toodud õppemaksu ulatuses,                               

kui Õppija on rikkunud Lepingu tingimusi punktides 5.2.1. ja 5.2.2. näidatud viisil. 

6. ÕPPEMAKSU TAGASTAMISE ALUSED JA KORD 
6.1. Lepingu ülesütlemise korral Lepingu Tingimuste punktis 5.1. näidatud alusel on Maksjal õigus               nõuda 

tasutud õppemaksu tagastamist osas, mis on makstud ette ülesütlemise hetkest algava ajaperioodi eest. 
6.2. Lepingu ülesütlemise korral Lepingu Tingimuste punktis 5 näidatud alustel on Koolil õigus                    

tasaarvestada oma leppetrahvi nõue Maksja poolt esitatava õppemaksu tagastamise nõudega. 

7. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE 
7.1.  Lepingut võidakse muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel. 
7.2. Lepingu punktis 4 toodud rekvisiitide muutumisest tuleb teist Poolt teavitada 5 (viie) päeva jooksul                     

arvates nende muutumisest. 

8. MUUD TINGIMUSED 
8.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised 

teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 
8.2. Teade loetakse kätteantuks, kui: 

8.2.1. teade on üle antud allkirja vastu; 

8.2.2. teade on saadetud teisele Poolele väärtkirja või e-postiga Lepingus näidatud aadressil                        
ja postitamisest/saatmisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. 

8.3. Pooled võtavad nende endi nõusolekul osa koolitusalasest pildistamisest ja videovõtetest. 
8.4. Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel ning vastutuse kohaldamisel tekkivad vaidlused                     

Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooled kokkuleppele ei jõua, on neil õigus                           

pöörduda Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras kohtu poole. 
8.5. Lepingust tulenevaid nõudeid käsitlevad Pooled vaidlustamatute varaliste nõuetena. 
8.6. Lepingu sisu on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele Poolte                              

kirjaliku nõusolekuta. Käesolev punkt ei kehti Maksja õppemaksu võlgnevuse sissenõudmist                  
käsitleva menetluse puhul. 

8.7.  Kui Lepingu mõni punkt osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks,                                      
siis jäävad järelejäänud Lepingu punktid kehtima. 

8.8. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, 
kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette 
näha (vääramatu jõud: ülestõus, üldstreik, massilised rahutused, loodusõnnetused, riigikogu või valitsuse akt, 

õpetaja haigus, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist). 
8.9. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Pool, et ta on Lepingu ja Üldtingimuste sisuga tutvunud                               

ja nendest aru saanud. 
8.10.Leping jõustub allakirjastamise hetkest ning on koostatud eesti keeles ühel lehel kahes võrdset juriidilist 
jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Koolile ja teine Õppijale/Maksjale. 


