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I. Üldsätted 
 

Käesolev dokument on välja töötatud vastavuses 18.02.2015 Täiskasvanute koolituse seadusega. 

 

OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL osutab tasulisi (lepingulisi) koolitusteenuseid vastavuses 

õppekavadega tuginedes EV Haridusministri 19.06.2015 määruse nr 27 Täienduskoolituse 

standardi lisale 1. 

 

Õppekavade ja -plaanide koostamisel juhindutakse Täienduskoolituse standardist, töötajate ja 

spetsialistide valdkonnaalastest kvalifikatsiooninõuetest, samuti Vabariigi Valitsuse muudest täiskasvanute 

õpet puututavatest seadustest ja määrustest. 

 

Tasuliste õppeteenuste maksumus märatakse ja kinnitatakse OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL 

juhatuse otsusega. Pärast maksumuse kinnitamist juhatuse poolt, avaldatakse see OÜ Juuksurite Erakool 

MARIDEL kodulehel koos koolituse õppekavaga. Kodulehel avaldatakse ka muud informatsiooni 

lähtudes Täiskasvanute koolituse seaduse nõuetest. 

 

Käesolevad sätted panevad paika tasuliste (lepinguliste) koolitusteenuste osutamise tingimused ja korra 

ning laieneb õppijatele, kes õpivad OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL täiskasvanute 

täiendõppekavade raames. 

 

 

II. Teenustelepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused ja kord 
 

Tasuliste (lepinguliste) koolitusteenuste saamiseks sõlmitakse täitja ehk OÜ Juuksurite Erakool 

MARIDEL ja tellija ehk õppija (tema seadusliku esindaja) vahel tasuliste koolitusteenuste leping 

(edaspidi Leping). 

 

Leping sõlmitakse enne õppe algust ja hiljemalt 3 tööpäeva enne plaanitud õppe alguspäeva. 

 

Õppija või tema seaduslik esindaja tasub koolituse eest hiljemalt 1 tööpäeva enne koolituse algust. 

 

OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL juhatuse esimees kannab vastutust OÜ Juuksurite Erakool 

MARIDEL poolt Lepingu tähtaegadest ja tingimustest kinnipidamise eest. Juhatuse esimehel on õigus 

kõrvaldada õppija koolituselt juhul kui tema jättis koolituse eest tasumata või rikkus Lepingu 

muutmoodi. 

 

 

III Õppetasu 
 

Õppetasumäär kehtestatakse iga-aastase juhatuse otsusega. 
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OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL juhatus jätab endale õiguse muuta õppetasu suurust, kuid mitte 

tihemini, kui 1 kord aastas. Koolituse hinnakirja avaldab juhatus www.maridel.ee kodulehel asuvas 

õppekavas vastavuses Täiskasvanute koolituse seaduse nõuetega. 

 

Tasumine toimub vastava summa arveldusarvele ülekandmise või sularaha tasumisega OÜ Juuksurite 

Erakool MARIDEL kassasse. 

 

Tasumine toimub igakuiselt, kahel perioodil või terve õppeaasta eest. 

 

Õpilase sissekandmine toimub kuumakse tasumise fakti olemasolul. 

 

Enne lõpueksami tegemist tuleb õppijal tasuda ülejäänud osa kogu koolituse maksumusest, koolituse eest 

kogumaksumuse mittetasumise korral ei lubata teda eksamile ning atesteerimisele. 

 

Makse tähtaja pikendamine võib toimuda ainult mõjuva põhjuse olemasolul, dokumentaalse 

kinnituse (avalduse) alusel. Makse tähtaja pikendamine toimub poolte kokkuleppel. 

 

IV. Õppeprotsessi korraldus tasulise (lepingu alusel) õppe korral 
 

Õppijate õigused ja kohustused määratakse kehtiva Täiskasvanute koolituse seaduse, käesolevate 

Õppeprotsessi korraldamise aluste, Täiendõppe kvaliteedi tagamise aluste ja tasuliste koolitusteenuste 

lepinguga, mida sõlmitakse Õppija (tema seadusliku esindaja) ja OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL 

vahel. 

 

Õppija peab kohusetundlikult ja tähtajal täitma kõiki õppeülesannete liike, mis on õppeplaanide ja -

kavadega ette nähtud konkreetse koolituse raames; osalema kõikides koolitustundides, v.a kui 

puudumise aluseks on mõjuv põhjus. 

 

Õppija on kohustatud õigeaegselt esitama õppekavadega ettenähtud kontrolltöid, osalema eksamitel ja 

arvestustel, võtma osa praktikumidest ja õppe edukal lõpetamisel sooritama atesteerimiseksamit, kui see on 

ette nähtud ja on koolituse hinna sees. 

 

Pärast koolituse lõpetamist ja lõpueksami eduka sooritamise korral saab õppija koolituse lõpetamist 

tõendava tunnistuse. 

 

Tunnistusele pannakse kirja: 

Koolituse nimetus; 

Koolituse periood; 

Õppija nimi, isikukood; 

Koolituse teemade nimetus ja tundide arv; 

Katsete - arvestuste ja eksamite ja lõpueksami - tulemused koos hinnetega; 

Tunnistust allkirjastab õpetaja ja seda kinnitab OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL juhatuse 

esimees. 

 

Kui õppija ei sooritanud koolituse lõppedes lõpueksamit, koolitustunnistuse asemel väljastatakse talle 

õppetõend. 

 

 

Tunnistuse ja tõendi väljastamist vormistatakse protokolliga, kuhu pannakse kirja tunnistuse või tõendi 

saaja nimi, isikukood, õppimise aeg, koolituse teema, tunnistuse või tõend number ja selle väljaandmise 

http://www.maridel.ee/
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aeg. Protokolli ja maksete andmete kohaselt esitab OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL 

raamatupidamine Maksu-ja Tolliametile vormikohased andmed õppetasu tulumaksu tagastamise osas. 

Nende andmete alusel saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda tulumaksu tagastamist selle aasta eest, 

millal koolitusteenus oli osutatud. 

 

 

V. Õppija väljaarvamine 
 

Õppija arvatakse koolituselt välja juhul, kui temal ei ole soovi õppida. Õppija on kohustatud antud 

soovist kirjalikult teavitama. 

 

Väljaarvamise aluseks on Õppija avaldus, mis kooskõlastatakse OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL 

juhatuse esimehega. Leping lõpetatakse ennetähtaegselt ühepoolselt. 

 

OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL on õigus arvata õppija välja juhul, kui tema rikub 

õppedistsipliini, tahtlikult rikub vara, tuleb tundi narko- või alkoholijoobes. Korra rikkumise kohta 

koostatakse akt ja vajaduselt kaasatakse korrakaitseorganid. 

 

Õppest keeldumise korralduse väljaandmise aluseks on õppija kirjalik seletuskiri koos korrarikkumise 

põhjuste ära näitamisega või akt kirjalikust selgitusest keeldumise kohta (akt kirjaliku selgituse 

mitteesitamise kohta). 

 

Korraldus õppest keeldumise kohta väljastatakse 3 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul koolituse eest tasutud 

summasid ei tagastata. Kui koolituse eest tasus õppija tööandja, saadetakse korralduse koopia õppija 

tööandjale. 

 

Õppija arvatakse välja alates päevast, mis on korralduses kirjas. Leping lõpetatakse ennetähtaegselt 

ühepoolselt. 

 

Lepingu lõppemisest ühe kalendrikuu jooksul teostavad pooled tasaarvestust. Õppijale tagastatakse raha, 

mis on tasutud kasutamata õppeperioodi eest. 

 

Kinnitatud OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL 18.11.15 juhatuse otsusega. 
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Juhatuse esimees 


