
HUVITEGEVUSE KORRALDAMISE LEPING nr 

........20... 

MTÜ Mängides Targaks (edaspidi Erahuvikool), registrikoodiga 80373838, reg. aadress  Kurtna tee
46-7, Saku vald,  mida esindab registrikaardile kantud juhatuse liige Merike Koort 
ja
   …......  (lapsevanema/seadusliku esindaja nimi),  isikukoodiga  ….....  , aadressiga  …............        
(edaspidi: osaleja),  kes sõlmivad käesoleva huvitegevuse korraldamise lepingu (edaspidi leping) 
alljärgnevatel tingimustel: 

1.Lepingu eesmärk 
1.1.Lepingu eesmärgiks on õpilasele      …....    (nimi, isikukood) Erahuvikooli Mängides Targaks 
korraldatavas tegevuses (edaspidi huviring) osalemise võimaldamine   …..... (kooli nimetus); 

 2.Õppetasu ja õppetöö
 2.1.Õppetasu on tasu huviringi korraldamise eest. Õppetasu on kuupõhine ja ei sõltu kooli 
vaheaegadest. Vaheaegadel huviringe ei toimu.
 2.2.Õppetasu suurus ühes kalendrikuus on ...  eurot kuus. 
2.3.Osalejal kohustub õppetasu tasuma igakuiselt 10. kuupäevaks  MTÜ Mängides Targaks poolt 
esitatud e-arve alusel arvelduskontole  EE977700771001366894 . Arve saadetakse osaleja e-posti 
aadressile . 
2.4.Õpilase puudumisel huviringist ei vabastata osalejat õppetasu maksmise kohustusest ja rahalist 
tasaarveldust ei tehta. Erandiks on õpilase puudumine haiguse tõttu rohkem kui 14 järjestikust 
kalendripäeva või reisile minek juhul kui sellest on Erahuvikooli teavitatud. Koheselt peale õpilase 
tervenemist tehakse tasaarveldus järgmise kuu õppetasust. 
2.5.. 
2.6.Lepingu lõppemise või peatamise korral, enne poole õppeaasta või kogu õppeaasta eest tasutud 
õppetasu arvestusperioodi möödumist, tagastatakse õppetasu osaleja arvelduskontole  kasutamata 
jäänud osas. 
2.6. Tulumaksu tagastuse saajaks on lepingu sõlminud osaleja, olenemata arve tegelikust tasujast.
2.7. Õppeperiood algab ….....09.2018 ja lõppeb 31.05.2019.
2.8. Õppetöö täpne korraldus sh ajakava ja hinnakiri avaldatakse Erahuvikooli kodulehel 
www.mangidestargaks.ee. Juhul kui tund jääb ära õpetaja tõttu, tehakse tund järele kokkuleppel 
õpetajaga ja õpilastega, sobiva võimaluse puudumisel tehakse tasaarvestus järgmise kuu õppetasust
2.9. Õppetöö korraldatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava nr 18851 alusel.
2.10. Erahuvikool ei vastuta ringitunni ärajäämise eest Erahuvikoolist sõltumatutel põhjustel.

3.Poolte õigused ja kohustused 
3.1.Erahuvikoolil on õigus: 
3.1.1 leping üles öelda, kui osaleja ei ole kahe või enama kuu eest tasunud õppetasu; 
3.1.2.muuta ühepoolselt õppetasu suurust, teatades sellest osalejale vähemalt kolm kuud ette.
3.1.3. leping üles öelda, kui huviringi õpetaja lahkub Erahuvikoolist ja talle ei leita asendajat.
3.2. kindlustama järelvalve ja ohutus õpilase huviringis viibimise ajal.
3.3.Osaleja kohustus:
3.4.1õpilase lahkumisel Erahuvikoolist esitada kirjalik avaldus vähemalt 30 päeva enne järgmise 
kuu algust. Vastasel juhul kohustub tasuma õppetasu järgmise kuu eest. 
3.4.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 2.3 sätestatud korras
3.4.3. õpilane käitub huviringis viisakalt ja teisi arvestavalt, üldtunnustatud käitumisnormide järgi.

http://www.mangidestargaks.ee/


4.Teavitused ja nõusolekud 
4.1.Pooltevahelised lepinguga seotud tahteavaldused peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis (e-mail, kiri vms). 
4.2. Osaleja on nõus saama e-maili teel informatsiooni  huviringi toimumise kohta.
4.3. Osaleja …...... (on/ei ole)  nõus, et õpilasest tehakse huviringi toimumise ajal ja võistlustel 
fotosid. Fotod presenteeritakse Erahuvikooli kodulehel ja sotsiaalmeedias, et lapsevanematel oleks 
võimalus jälgida õpilase tulemusi Erahuvikoolis.

5.Lõppsätted 
5.1.Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni õppeperioodi lõpuni. 
5.2.Leping loetakse lõpetatuks ka lepingu ühe osapoole kirjaliku etteteatamise korral üks kuu ette  
osaleja või Erahuvikooli vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel. 
5.3. Õpilase korduva ebaviisaka ja teisi õpilaste  õppetegevust segava käitumise tagajärjel on 
Erahuvikoolil õigus lõpetada leping ühepoolselt. 
5.4.Pooled lahendavad lepingust tulenevad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus. 
5.5.Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest üks jääb Erahuvikoolile ja teine 
osalejale. 

6.Poolte kontaktandmed 
MTÜ Mängides Targaks …............
Telefon: 5266355 telefon: ….........
e-post: info@mangidestargaks.ee e-post: ….............              
Reg. kood: 80373838 aadress: ….................
 Aadress: Kurtna tee 46-7 Kiisa Saku vald …...................
75518 Harjumaa  

7. Poolte allkirjad   /allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/

Merike  Koort                                        …...............
Juhatuse liige Lapsevanema/seadusliku esindaja allkiri


