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Kinnitatud Spordiklubi Elite Sport juhatuse otsusega 24.11.2014 

Erki Noole Kergejõustikukooli 
ÕPPEMAKSUDE TASUMISE KORD 
 
1. Õppemaks tasutakse Kooli tunniplaanijärgse õppetöö eest. Üldhariduskoolide koolivaheaegadel 
ja riiklikel pühadel tunniplaanijärgsete õppetundide vähendamine või suurendamine ei muuda 
õppemaksu suurust. 
2. Õppemaks ei sisalda täiendava õppetöö, sh. laagrite, võistlustegevuse, transpordi, varustuse vms. 
Kooli tunniplaani välise tegevusega seotud kulusid, millede eest tasutakse õppemaksule lisaks 
täiendavalt vastavalt õpilase osalemisele tegevustes. 
3. Õppemaksu suuruse kehtestab Spordiklubi Elite Sport juhatus. Õppemaksud avaldatakse Klubi 
interneti kodulehel. Õppemaksu suurust on õigus muuta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  
4. Õppemaks tasutakse Spordiklubi Elite Sport arveldusarvele hiljemalt iga jooksva 
kalendrikuu 10.kuupäevaks. 
5. Õppemaksu võib tasuda igakuiselt või mitme kuu kaupa. 
6. Õppemaks tasutakse Lepingu alusel. Klubil ega Koolil ei ole õppetegevuse eest arve esitamise 
kohtustust, kui seadus ei nõua teisiti 
7. Maksete tasumisega viivitamisel on Klubil õigus nõuda maksega viivitajalt 0,1% viivist 
tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest. 
8. Õppetundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest. 
9. Õppemaks koosneb kohatasust ja treeningmaksust. Kohatasu kuulub tasumisele sõltumata 
õppetundidest puudumise ajast või põhjusest. 
10. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel rohkem kui kaks nädalat ja Klubi  
on õpilase haigestumisest kirjalikult teavitatud hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval, 
on õpilase esindajal kirjaliku avalduse või arstitõendi esitamisel Klubi juhtkonnale võimalus 
taotleda treeningmaksu vähendamist haigusperioodi eest või puudutud treeningtundide 
asendamist.  Esitatavas avalduses peab ära märkima täpse treeningutest puudumise perioodi. Otsus 
treeningmaksu vähendamise, mitte vähendamise või asendustundide pakkumise kohta tehakse 
taotlejale teatavaks kirjalikult. Treeningmaksu võimalik tagasiarvestus tehakse haigusperioodile 
järgneva kuu õppemaksust. Haigusperioodi jooksva kuu õppemaks peab olema tasutud 
maksetähtajaks täismahus. Lühemal või kahenädalasel ja muul kui haiguse põhjusel puudumisel 
kehtib tavapärane õppemaks. 
(Näide: õpilane haigestub, hiljemalt kolmandaks päevaks peale haigestumist saadab eestkostja 
klubile e-kirja õpilase haigestumise kohta. Kui haigusperiood kujuneb pikemaks kui 2 nädalat, 
saadab õpilase esindaja peale õpilase tervenemist klubile e-posti teel avalduse õppemaksu 
vähendamise või asendustrennide soovi kohta. Treeningmaksu võimalik vähendamine tehakse 
järgmise kuu õppemaksust. Klubi vastab avaldusele kirjalikult.) 
11. Õpilase eest, kes ei osale suvekuudel tunniplaani välises täiendavas õppetöös, ei ole nimetatud 
kuudel õppemaksu tasumise kohustust. 
12. Kui õpilase eestkostja ei kinnita selleks ettenähtud korras õpilase elanikeregisti sissekirjutuse 
järgse kohaliku omavalitsuse poolt makstava sporditegevuse toetuse määramist Spordiklubi 
Elite Sport'ile või kui õpilase elanikeregisti sissekirjutuse järgne kohalik omavalitsus ei toeta 
õpilase sporditegevust Spordiklubi Elite kaudu, kehtib õpilasele omavalitsuste õpilase kohase 
sporditegevuse toetuse võrra kõrgem õppemaks. 
13. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on Klubi juhtkonnale esitatava 
kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda õpilase õppemaksu vähendamist teatud perioodiks või 
kogu õppeaastaks. Avaldus tuleb esitada soodustuse taotlemise perioodile eelnevalt.  
14. Õppemaksu tasumise kohustus peatatakse õpilase ja Kooli vahelise Lepingu lõppemisel või 
lõpetamisel vastavalt Lepingu tingimustele. 
15. Õppemaksu tasujal on õigus tasutud õppemaksud kehtiva seadusega ettenähtud korras oma 
tulust maha arvata. Selleks peab õppemaksu tasuja esitama Klubile nõutud korras vajalikud andmed. 
Klubi ei vastuta andmete puudulikkuse eest kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete 
esitamisega. 


