
 
Käesoleva dokumendi tingimustega nõustumisel on Pooled sõlminud Õppelepingu (edaspidi Leping). 
 
 
MTÜ Võimlemisklubi Piruett, mis peab Erahuviala kooli  MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskool, asukohaga 
Tatari 58  Tallinn, mida esindab MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli direktor Heili Parras (edaspidi 
nimetatud Kool)  ühelt poolt ja Võimlemiskooliga liituja (edaspidi Õpilane), keda esindab seaduse alusel eestkostja  
(edapidi nimetatud Õpilase esindaja) teiselt poolt. 

 
1. LEPINGU EESMÄRK 
1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada Kooli ja Õpilase suhted seoses Õpilase osalemisega Kooli poolt 

korraldatavas  õppetöös. 
1.2. Õpilane alustab õpinguid vastavalt esitatud kooli vastuvõtu avaldusele. 
 
2. ÕPPETÖÖ  KORRALDUS 
2.1. Õppetöö  algab 1. septembril ning kestab  kuni 30.mai,  va. juhul, kui  Õpilane osaleb õpperühmas, mille 

õppetegevus näeb ette pikemat õppeperioodi (treeninglaagrid jms.). 
2.2. Õppetöö viiakse läbi Kooli poolt kasutatavates ruumides. Õppetöö parema korraldamise eesmärgil võib 

Kool muuta õppetöö toimumise asukohta ja aega Kooli  poolt kasutatavate ruumide ja asukoha piires,  
sellest eelnevalt  operatiivselt etteteatades. 

2.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega Kooli  
tunniplaani alusel. 

2.4. Koolil  on õigus õppetööd  läbi viia riiklikel  pühadel ja  koolivaheajal. 
  
3. ÕPPEMAKS 
3.1. Õppemaksu arvestatakse  õppeaasta kaupa vastavalt Kooli hinnakirjale, mis on leitav www.piruett.ee. 

Koolil on õigus õppemaksu suurust muuta ka õppeaasta kestel, teavitades muutusest Õpilase 
seaduslikku esindajat vähemalt 30 päeva ette. Juhul kui Õpilane ei ole nõus õppemaksu 
muutumisega, siis on Õpilasel õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda 30 päevase etteteatamisega 
saates selle kohta Koolile vastava teatise kas kirjalikult või e-posti teel.  

3.2. Õppemaks tasutakse Õpilase esindaja poolt Kooli arveldusarvele, järgides arvel märgitud   
           maksetingimusi (arveldusarve nr.,  viite nr. tähtaeg, selgitus jms.). 
3.3. Õppemaksu on õigus tasuda osade kaupa igakuiselt, poolaasta kaupa. Õpilasel on õigus saada 

maksesoodustust vastavalt Kooli "õppemaksu tasumise korrale" (vt. www.piruett.ee/voimlemiskool). 
3.4.    Õppemaksu tasumisel tuleb selgitusse märkida  õpperühma/kursuse  nimetus ja lapse nimi. Igakuisel 

maksmisel  tuleb märkida ka  kuu, mille eest õppemaksu tasutakse. Kool ei vastuta mittenõuete kohaselt 
vormistatud  Õppemaksete poolt  põhjustatud  arusaamatuste eest.  

3.5.    Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse ja võistlustegevusega seotud  kulusid. 
3.6.    Tundidest  puudumine  ei vabasta õppemaksu maksmise kohustustest. Kui õpilane puudub kuu jooksul 

õppetundidest tervislikel põhjustel üle kahe nädala, siis maksab ta puudutud aja eest  100%  kohamaksu 
ning  50% teenustasu  summast. Tasaarvestus tehakse järgmisel kuul kooskõlastastult Kooli juhtkonnaga. 
Kuni kahenädalase puudumise korral  säilib õppemaks 100%. Õpilase pikemaajalise haiguse korral 
palume sellest haigestumise päeval kirjalikult teada anda rühma  juhendajale või Koolile. Hilisemal 
teatamisel tuleb esitada arstitõend. 

3.7.    Iluvõimlemise ja rühmvõimlemise A-grupi võimlejate õppemaks  tasutakse täies ulatuses ka juhul, kui 
Õpilane puudub haiguse tõttu. Erijuhtumid kuuluvad arutamisele Kooli juhtkonna poolt. 

 
4. POOLTE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1.    Kool  kohustub looma tingimused erahuvihariduse omandamiseks vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis 

registreeritud  õppekavale ning lähtudes Kooli suunitlusest. 
4.2.    Koolil on õigus kasutada  üritustel ja võistlustel õpilastest tehtud pildi- ja videomaterjale oma kodulehel 

ja sotsiaalmeedia kanalites, sellest lapsevanemat ette teatamata. 
4.3.    Õpilane või Õpilase esindaja kohustub järgima Koolis kehtestatud eeskirju ja informeerima Kooli 

käesolevas Lepingus märgitud Õpilase  või tema esindaja kontaktandmete muutumisest. 
4.4.    Õpilane või/ja Õpilase esindaja kinnitab, et ta on tutvunud Kooli  põhikirja, õppekava, õppeaasta 

tunniplaani, ning Õppemaksu tasumise korraga, isikuandme kasutamise korraga ning ta aktsepteerib 
nimetatud kordi. Kõik dokumendid on leitavad www.piruett.ee. 



4.5.    Õpilane või tema esindaja kohustuvad parema  koostöö ning kiirema  infovahetuse nimel hoidma ennast 
kursis Kooli kodulehel avaldatava infoga  veebiaadressil: www.piruett.ee 

4.6.    Õpilase esindajal on õigus Koolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata 
vastavalt Tulumaksuseaduse §26. 

 
 
 
4.7.    Kool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt 

Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel. 
4.8.    Koolil on õigus Õpilane Koolist välja arvata, kui Kooli õpilane rikub süstemaatiliselt Kooli põhikirja,  

kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse 
kuu õppemaks on tasumata.  

 
 

5. LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE 
5.1.    Leping  jõustub allakirjutamise päeval ning kehtib Õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt 

Õppeaasta kaupa, kui pool ei teata kirjalikult hiljemalt 10 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele 
poolele, et ei soovi jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal. 

5.2.    Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt 30 
päeva ette. Lepingu  lõpetamine ennetähtaegselt ei vabasta Õpilast kohustusest täita  Lepingu kehtimise 
ajal Lepingust tekkinud kohustusi. 

5.3.    Koolil  on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada  kui Õpilane või tema esindaja on teinud 
selleks kirjaliku avalduse või kui Õpilne või tema esindaja ei täida Lepingust ja seadusest tulenevaid  
kohustusi. 

 
 
6. MUUD  TINGIMUSED 
6.1 Lepinguga seotud teated edestatakse telefoni või e-posti teel, v.a. teated millele on ettenähtud kirjalik 

vorm (koolist puudumine tervislikel põhjustel). 
6.2 Kooli põhikirja, õppemaksu tasumise korda ja teisi  dokumente, mis panevad pooltele kohustusi või 

annavad  õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena. 
6.3 Kõik Lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus. 
 

 
Kooli pidaja (Kooli esindaja) rekvisiidid: 
MTÜ Võimlemisklubi Piruett 
Tatari 58 10119 Tallinn 
Juriidiline aadress Tare 7a-1 Tallinn 
reg. kood 80097031 
tel. 64 63 659 
e-post: piruett@piruett.ee 
Kooli direktor: Heili Parras 
 
Õppelepingu vorm muudetud: 29.07.2022.a. MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatuse otsusega 


