
LEPING                                                            /INTER  LANGUAGE OÜ/ 000/00/2020-2021 
tasuliste haridusteenuste osutamise kohta  
Tallinna linn, ... okt ...... a. 
30.09.2015. a majandustegevuse registrisse kantud ja põhikirja alusel tegutseva OÜ «INTER LANGUAGE» juhatuse 
liikme Svetlana Beljakova isikus (edaspidi Töövõtja) ühelt poolt ja 
xxxxxxxxxxxxxx ( i.k: .......................) (edaspidi Tellija) teiselt poolt on sõlminud järgneva lepingu:  
1. Lepingu objekt: Töövõtja pakub keeltekooli «INTER LANGUAGE» võõrkeelekursuste raames A1/2 – A2/1 taseme 
.................  programmi ............kohaseid  inglise keele kursusi (edaspidi Kursused) ja Tellija tasub Kursuste eest. 
Antud haridusprogrammi normatiivne õppeaeg on ....... akadeemilist tundi (....... ......... akadeemilist tundi kestvat 
õppetundi kursuse kohta). 
2. Töövõtja ja Tellija õigused 
2.1. Töövõtjal on õigus iseseisvalt viia ellu haridusprotsessi, valida hindamissüsteem ning Tellija vahepealse ja 
lõpliku atesteerimise vorm, kord ja sagedus. 
2.2. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt käesoleva Lepingu 1. peatükis kirjeldatud Töövõtja teenuste nõuetekohase 
osutamise korraldamist ja tagamist ehk haridustegevust puudutavate küsimuste kohta õigeaegse teabe esitamist. 
2.3. Samuti on Tellijal õigus: 
- pöörduda kursustel õppimist puudutavate küsimustega Töövõtja töötajate poole; 
- saada täielikku ja usaldusväärset teavet oma õppeprogrammi alaste teadmiste kohta; 
- kasutada tunniplaaniga ettenähtud õppetöö ajal Töövõtja haridusprotsessi elluviimiseks vajalikku vara; 
3. Töövõtja kohustused 
Töövõtja on kohustatud: 3.1. Registreerima Töövõtja vastuvõtutingimustele vastav Tellija kursustele. 
3.2. Organiseerima ja tagama käesoleva Lepingu 1. peatükis ettenähtud teenuste nõuetekohane osutamine. 
Töövõtja osutab tasulisi haridusteenuseid Töövõtja poolt koostatud haridusprogrammi, õppekava ja tunniplaani 
alusel. 
3.3. Looma Tellijale valitud haridusprogrammi omandamiseks vajalikud tingimused. Väljastama Tellijale keeltekooli 
"INTER LANGUAGE" näidise kohane tunnistus, näidates ära haridusprogrammi, läbitud tundide arvu ja võõrkeele 
valdamise taseme. Kursuste ennetähtaegse lõpetamise korral vajadusel väljastama tõendi Tellija poolt tegelikult 
läbitud tundide kohta. 3.5. Kasutama tõhusa õppimise otstarbel kaasaegseid õppemeetodeid, õppematerjali ja 
tehnilisi õppevahendeid. 
4. Tellija kohustused 
Tellija on kohustatud: 4.1. Tasuma käesoleva Lepingu 1. peatükis kirjeldatud teenuste eest õigeaegselt ehk jooksva 
kuu ..... kuupäevaks või korraga kogu semestri eest, kusjuures sel juhul tehakse Tellijale kursuse hinnast 5% 
allahindlust. 
4.2. Teavitama Töövõtjat tundidest puudumise mõjuvatest põhjusest. 
4.4. Suhtuma lugupidavalt Töövõtja pedagoogilisse ja õppeabipersonali.  
4.5. Osalema tunniplaanis ettenähtud tundides. 
4.6. Järgima Töövõtja sisekorraeeskirju, õppedistsipliini ja üldtunnustatud käitumisnorme ning suhtuma 
lugupidavalt teistesse kursustel osalejatesse.  
5. Teenuste hind 
5.1. Õppetasu suuruse ja selle tasumise tähtajad kinnitab kooli juhatus. 
5.2. Õppetöö eest tasumine toimub Lepingus kokkulepitud akadeemiliste õppetundide alusel. 
5.3. Õppetöö eest makstud tasu ei kuulu tagastamisele ega ümberarvestamisele sõltumata sellest, kas Tellija läbis 
programmi täies ulatuses või jättis pooleli (õppetasu tagastamine või ümberarvestamine toimub punktis 6.3 
kirjeldatud tingimustel). 
5.4. Tellija poolt tehtud makse loetakse toiminuks alles pärast kooli arveldusarvele või kassasse laekumist. 
5.5. Õppetasu või muude lepingukohaste maksete tähtajaks tasumata jätmise korral võib Töövõtja nõuda Tellijalt 
võlguolevalt summalt päevas 0,15% suuruse viivise tasumist. 
Lepingukohase kursuse maksumus on ............ eurot kuus (arvestusega 8 .....  tunni pikkust õppetundi kuus). 
XX.XX.XXXX  kuni XX.XX.XXXX kestval XXXX-XXXX õppeaastal on lepingukohane ühe (9., 10., 11., 12., 1., 2., 3., 4., 5. ja 
6) kuu tasu ............... eurot. 
NB! XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX ja XX.XX.XXXX õppetunde ei arvestata. 
Tasumine toimub kooli arveldusarvele või kassasse järgneva graafiku alusel.  
XX.XX.XXXX-   XX       eurot 
XX.XX.XXXX-   XX       еurоt 
5.7. Töövõtjal on õigus esitada kehtestatud tunniplaani kohaselt jooksvasse kuusse langeva 9. või 10. täiendava 
tunni eest täiendav arve arvestusega 8 õppetundi kuus, välja arvatud riigipühadele langevate õppetundide eest. 
6. Lepingu ülesütlemine ja leppetrahv 



6.1. Tellijal on õigus keelduda Töövõtja teenetest, kui õppetöö katkeb Töövõtja süül ja Kool ei suuda seda kahe 
nädala jooksul taastada. 
6.2. Töövõtjal on õigus Lepingu üles ütelda järgnevatel juhtudel: 
6.2.1. Tellija ei tasu Lepingu kohase õppetöö eest õigeaegselt. 
6.2.2. Tellija rikub pidevalt Kooli normatiivaktide sätteid ega täida Kooli poolt kehtestatud kohustusi.  
6.3. Tellijal on õigus peatada Leping, teatades sellest kirjalikult kaks kuud ette. Kui Tellija esitab Töövõtjale 
arstitõendi asjaolude kohta, mis ei võimalda Tellijal Töövõtja ees oma lepingulisi kohustusi täita, võidakse 
Leping peatada/lõpetada 5 kalendripäeva jooksul. 
7. Õppetasu tagastamise alus ja kord 
7.1. Lepingust punktis 6.1 kirjeldatud põhjustel ülesütlemise korral on Tellijal õigus nõuda Lepingu ülesütlemise 
ajast algava ajavahemiku eest makstud õppetasu osalist tagastamist. 
7.2. Lepingu raames tekkivad ja läbirääkimiste teel lahendamata jäävad vaidlused ja erimeelsused antakse 
lahendamiseks üle Täideviija asukoha järgsele arbitraažikohtule. 
7.3. Lepingukohaste kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi 
seadusandlusega ettenähtud korras. 
8. Lepingu kehtivusaeg 
8.1. Leping hakkab kehtima mõlemapoolse allkirjastamise hetkest ja kehtib mõlema poole poolt oma käesolevast 
lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmise kuupäevani. 
9. Lõppsätted 
9.1. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe võrdse juriidilise jõuga eksemplari. 
10. Poolte rekvisiidi ja allkirjad 
TÖÖVÕTJA     MAKSJA 
OÜ  Inter Language,    XXXXXX XXXXX 
Reg. nr 10505735    i.k: XXXXXXXXXX 
Tallinn, Kaupmehe 8/6    Е-post: xxxx@xxxxxxxl.xxx 
A/a EE082200001120267502   Tel.XXXXXXXXXX                                                                 
E.post: interl@hot.ee 
Tel (372)5161173    Allkiri: 
Kuupäev XX.XX.XXXX 
Allkiri: 


