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ÕPPEKULUDE HÜVITAMISE LEPING 

 

Leping on allkirjastatud Tallinnas, ……………. 

(kuupäev) 

 

1. LEPINGU OSAPOOLED 

Drive It Up Kitarrikool OÜ, registrikood 12748637 (edaspidi Kitarrikool), mida 

esindab volitusel alusel Anu Volmer, juriidiline aadress Kalevi pst 112, Pärnu 80026. 

Sidevahendid: elektronposti aadress: info@driveitup.ee, mobiiltelefon: +372 52 94 906 

 

 ja 

…………………………………………………………………………(alla 18.a. õpilase seaduslik esindaja), 

elukoha aadress………...………………………………………………………………………………………………… 

kontaktandmed (telefon ja e-mail)………………......…………………………………………………………... 

Õpilase ees- ja perekonnanimi:… ………………………………………….....…………………………………... 

Õpilase kontaktid (telefon ja/või e-mail):………………………………......…………………………..…….. 

Õpilase isikukood: ………………………………………………………………………………………………………. 

Koos nimetatud “Pooled” 

 

2. LEPINGU ESE 

Lepingu ese on Kitarrikooli poolt osutatav õppekursus ja selle osutamise tingimused. 

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1. Kitarrikool kohustub: 

3.1.1. võimaldama õpilasel õppida ja omandada vastavalt soovile kitarriõpet kooskõlas 

Kitarrikooli kursuste kavale. 

3.1.2. võimaldama õpilasel täita punktis 3.1. nimetatud kursuste kava, kui Õpilane on 

tasunud õppekulude katmiseks väljastatud teenusearve. 

3.1.3. õppetunni ärajäämisel Kitarrikooli poolsel põhjusel on Kitarrikool kohustatud 

võimaldama Õpilasele asendustunni. Juhul, kui Pooltel ei ole võimalik saavutada 

kokkulepet asendustunni toimumisaja osas on Kitarrikoolil kohustus teha tasus 

tasaarveldus. 

  

3.2. Kitarrikoolil on õigus: 

3.2.1. nõuda õpilasel õppeteenustasu maksmist täies ulatuses; 

3.2.2. õppeteenustasu võlgnevuse korral mitte lubada õpilast tundi; 
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3.2.3. nõuda õppetasu tasumist, kui tundi mitteilmumisest ei ole ette teatatud hiljemalt 

eelmisel päeval v.a. mõjuval põhjusel. 

 

3.3. Õpilane kohustub: 

3.3.1. täitma kitarriõppe kava; 

3.3.2. teavitama õppetundi mitteilmumisest vähemalt 24 tundi ette; 

3.3.3. tasuma õppeteenuse eest vastavalt väljastatud arvetele. 

 

3.4. Õpilasel on õigus: 

3.4.1. osaleda õppetöös eeldusel, et õppeteenustasu on makstud; 

 

4.  ÕPPETEENUSTASU 

4.1. Õppeteenuse eest võetakse tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

4.2. Kitarrikoolil on õigus muuta ühepoolselt õppeteenuse tasu teatades sellest ette 

vähemalt 3 kuud. 

 

5. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE  

5.1. Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib tähtajatult. 

5.2. Pooltel on õigus käesolev leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult 

vähemalt 30 päeva ette. Lepingu ülesütlemisel tuleb tasuda selleks hetkeks juba 

väljastatud arve. 

5.3. Lepingu võib igal ajal üles öelda Poolte kokkuleppel. 

  

6. LÕPPSÄTTED 

6.1. Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi osapoolele. 

6.2. Lepingut võib muuta ja pikendada Poolte kirjalikul kokkuleppel. 

6.3. Käesolevale lepingule kohaldatakse VÕS käsunduslepingu kohta sätestatut. 

6.4. Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Harju Maakohtusse. 

  

7. POOLTE ALLKIRJAD (digitaalselt allkirjastatud) 

 

7.1. Anu Volmer 

  

7.2. 
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