
 

 

ÕPPELEPING nr.  1-5/KÕ- 
 

Tartus, „___“ _________________ 20__.a. 

 

Lapsevanem/esindaja/ 

täisealine õpilane: 
täita hallil taustal lahtrid 

 
1. ÕPPELEPINGU POOLED 

1.1. 

KERGEJÕUSTIKU-

KOOL 

Spordiklubi Kiirus 
Registrikood: 
Postiaadress: 
Arveldusarve: 
Info: 

80419888 
Kaunase pst 30-28, Tartu linn 
EE551010220263280220 
GSM 55 609992, marko@kiirus.eu 

1.2. ÕPILANE Nimi :    

Isikukood: 
 

Elukoht: 
 

Sissekirjutus(linn/vald): 
 

Õppeasutus(kool/lasteaed): 
 

Kontaktid: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3. ÕPILASE 

ESINDAJA 
Nimi:    

Isikukood: 
 

Kontaktid (telefon/e-mail): 

 
 

 

 

2. ÕPPELEPINGU OBJEKT 
2.1. Õppelepingu objektiks (edaspidi Õppeleping) on Spordiklubi Kiirus Kergejõustikukooli (edaspidi 

Kergejõustikukool) poolt Õpilasele osutatav teenus ning Pooltevahelised suhted, õigused ja kohustused Õpilase 

Kergejõustikukoolis  õppimise ajal. 
2.2. Õppelepinguga annab Õpilase esindaja nõusoleku, et Õpilane esindab Spordiklubi Kiirust võistlustegevuses. 
2.3 Meisterlikkuse aste  2.4 Õpingute 

alustamise kuupäev 
 

 

3. ÕPPELEPINGU DOKUMENDID 
3.1. Lisa 1 Õppelepingu üldtingimused, kus sätestatakse teenuse osutamise üldised tingimused 
3.2. Lisa 2 Õppekava http://kiirus.eu/treeningud/avaldused/ 
3.3.  Lisa 3 Õppemaksu infoleht http://kiirus.eu/treeningud/avaldused/ 
3.4. Õppelepingule võib lisada ka muid dokumente, mis täiendavad, täpsustavad või 

muudavad Õppelepingu tingimusi. 
 

4. ÕPPEMAKS 
 4.1. Kui Kergejõustikukool muudab õppemaksu kooskõlas Erakooliseaduse § 22 lg 6 ning Õppelepingu 

üldtingimuste punktidega 2.6. ja 2.7, loetakse muudetud õppemaksu suurus automaatselt uueks õppemaksuks ilma 

käesolevat Õppelepingut täiendavalt muutmata. Õppemaksu suuruse muutumisest informeerib Kergejõustikukool 

Õpilase esindajat kirjalikult või taasesitamist võimaldavas vormis. 
4.2. Õppemaks võib muutuda Õpilase üleminekul teisele spordimeisterlikkuse astmele. 
4.3. Õppemaks õppeperioodil on toodud Õppelepingu punkt  3.3. lisas 3. 

1 kuu 
 

33.- 
 

5. POOLTE ALLKIRJAD 
 

Kergejõustikukooli 
esindaja 
 

 

Marko Ansip 
 

 

Õpilase esindaja 
  

http://kiirus.eu/treeningud/avaldused/
http://kiirus.eu/treeningud/avaldused/


Lisa 1 

_________________________  ____________________________ 
Kergejõustikukooli esindaja allkiri  Õpilase esindaja allkiri 

SPORDIKLUBI KIIRUS KERGEJÕUSTIKUKOOLI 
ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED 

 
1. ÕPPETÖÖ 
1.1. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta 

alguseni järgmisel kalendriaastal. 
1.2. Valdav enamus õppetööst viiakse Tartu linna koolide 

võimlates, harjutusväljakutel ja staadionidel. 
1.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest 

vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt 

Kergejõustikukooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- 

ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras. 
1.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse Õpilase 

kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, 

võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade 

soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja Õpilaste 

vanuselist koosseisu. 
Kergejõustikukoolis õppimise ajal võib muutuda Õpilase 

spordimeisterlikkuse aste, treener ja õpperühm. 
2.  ÕPPEMAKS 
2.1. Kergejõustikukoolis on õppimine tasuline. Õppemaks ja 

õppeperiood on sätestatud Õppelepingu punktis 4.3. 
2.2. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Õppelepingu 

Lisas 3 nimetatud arvelduskontole (selgitusse märkida 

Õpilase nimi, isikukood ja periood mille eest tasutakse). 
2.3. Õppemaksu tasumise tähtajad on: 

2.3.1. Esimene õppemaksu makse tasutakse Õppelepingu 

sõlmimisest 30 kalendripäeva jooksul. 
2.3.2. Tasudes õppemaksu igakuiselt – eelneva kuu 28. 

kuupäevaks. 
2.3.3. Tasudes poolaasta õppemaksu – poolaasta  

esimesele kuule eelneva kuu 28. kuupäevaks. 
2.3.4. Tasudes õppeaasta õppemaksu – õppeaasta 

esimesele kuule eelneva kuu 28. kuupäevaks. 
2.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest 

vastavalt Õppelepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei 

sisalda varustuse ja võistlustegevusega seotud  kulusid. 
2.5. Õppetegevuse eest väljaspool Õppelepingu punktis 4.3. 

sätestatud perioodi või õppeperioodil õppelaagrite eest 

tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt õppetegevuses 

osalemisele. 
2.6. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja 

õppetegevuse perioodis kinnitab Spordiklubi Kiirus juhatus. 
2.7. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul. 
2.8. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral 

vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest 

juhul, kui Õpilase esindaja teavitab sellest Spordiklubi Kiirus 

juhatust ja puudumine ületab 20 järjestikust päeva 

kalendrikuus. 
2.9. Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse 

Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses 

Õppelepingu rikkumisega. 
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. Õpilase õigused ja kohustused 

3.1.1. Õpilasel on kõik seadustega, 

Kergejõustikukooli põhikirja ja teiste dokumentidega  

antud õigused. 
3.1.2. Õpilane peab täitma seaduse, 

Kergejõustikukooli põhikirja ja teiste dokumentidega 

Õpilasele pandud kohustusi. 
3.1.3. Õpilane on Spordiklubi Kiirus noorsportlane 

ja kohustub esindama võistlustel Spordiklubi Kiirust. 
3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused 

3.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma 

Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu. 
3.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt 

teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase 

isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu p.-des 1.2. ja 

1.3. 
3.2.3. Õpilase võib Kergejõustikukoolist välja arvata 

Õpilase esindaja soovil. Sellekohase avalduse esitab 

Õpilase esindaja kahenädalase etteteatamise tähtajaga. 
3.2.4. Õpilase esindajal on õigus 

Kergejõustikukoolile tasutud õppemaksu summad enda 

deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt 

Tulumaksuseaduse § 26. 
3.2.5. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase 

treening- ja võistlustegevuse kohta. 
3.3. Kergejõustikukooli õigused ja kohustused 

3.3.1. Kergejõustikukool kohustub organiseerima ja 

läbi viima õppetööd vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse 

Infosüsteemis) registreeritud õppekavale. 
3.3.2. Kergejõustikukoolil on õigus Õpilane 

Kergejõustikukoolist välja arvata, kui Kergejõustikukooli 

Õpilane rikub süstemaatiliselt Kergejõustikukooli 

põhikirja, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema 

aja vältel või kui Õpilase kolme järjestikuse kuu 

õppemaks on tasumata. 
3.3.3. Kergejõustikukool on kohustatud edastama 

laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile 

vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel. 
4. MUUD TINGIMUSED 
4.1. Kergejõustikukooli põhikirja, ja teisi dokumente, mis 

panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, 

käsitletakse Õppelepingu tingimustena. 
4.2. Punktis 4.1. nimetatud dokumendid on avalikustatud 

Kergejõustikukooli koduleheküljel (http://kiirus.eu/). 
4.3. Punktis 4.1. nimetatud dokumentide muudatused 

avalikustatakse hiljemalt ühe nädala jooksul alates 

muudatuste tegemisest. 
4.4. Vastuolu korral Õppelepingu tingimuste ja punktis 4.1. 

dokumentides sätestatud tingimuste vahel kuuluvad 

kohandamisele Õppelepingu sätted. 
4.5. Õppelepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik 

kokkulepe. 
4.6. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste 

teel. Konsensuse mitte-saavutamisel lahendatakse 

erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale 

seadusandlusele. 
5. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS 
5.1 Õppeleping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise 

hetkest. 
5.2 Õppeleping lõppeb: 

5.2.1 Õpilase välja arvamisega 

Kergejõustikukoolist vastavalt  Õppelepingu punktile 

3.3.2. 
5.2.2 Õpilase välja arvamisega 

Kergejõustikukoolist vastavalt Õppelepingu punktile 

3.2.3. 
5.2.3 Õpilase Kergejõustikukooli lõpetamisega 

vastavalt Kergejõustikukooli põhikirja punktile 4.4. 
5.2.4 Kergejõustikukooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja 

punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud 

tingimustel. 
5.3 Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu 

kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste 

täitmisest. 
5.4 Õppeleping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu 

omavas eksemplaris, millest Kergejõustikukoolile ja Õpilase 

esindajale jääb üks eksemplar. 

http://kiirus.eu/

