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TLPK ja õpilase esindaja, keda nimetatakse edaspidi lepingus „pool” või koos „poolteks”, on
sõlminud käesoleva hariduslepingu (edaspidi nimetatud „leping”) alljärgnevas.

1. Lepingu ese

1.1 Lepinguga  kohustub  TLPK  andma  õpilasele  Haridus-  ja  Teadusministeeriumis

registreeritud  ning  TLPK  poolt  kinnitatud  riiklikult  tunnustatud  õppekavale  (edaspidi

nimetatud „õppekava”) vastavat haridust. Lepingu allkirjastamisega kinnitab õpilase esindaja,

et on tutvunud TLPK põhikirjaga ja teadlik õppekava sisust ning kohustub järgima TLPK

õigusakte.

2. Õppetöö korraldus

2.1 Õpingute alustamise aeg on ___________.

2.2 Õppetöö maht on vastav õppekavale.

2.3 Õppetöö toimub aastaringselt viiel tööpäeval nädalas, v.a juulikuu.

2.4 Õppetöö läbiviimise koht on ____________, Tartu 51009.

3. Õppemaks ja selle tasumise kord

3.1 Õppemaksu arvestatakse kalendrikuu baasil ja tasutakse TLPK poolt esitatud arve alusel

järgmise kuu 10. kuupäevaks TLPK pangakontole EE232200221057045240 Swedbankis. 

3.2 Õppemaksu arve saadetakse õpilase esindajale e-postiga.
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3.3 Igakuise õppemaksu suurus on 15% eelmise kalendriaasta riiklikult kehtestatud töötasu

alammäärast.

3.4 Õppemaksu ei tagastata tagasiulatuvalt.

3.5 Lähtuvalt õpilase esindaja majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest võib TLPK õpilase

esindaja poolt  tasutavat  õppemaksu vähendada,  selle  tasumist  ajatada või  õpilase esindaja

õppemaksu tasumisest vabastada.

3.6 Õppemaksu 5%-line soodustus kehtib õpilastele, kelle seaduslik esindaja on MTÜ TLPK

liige.

3.7  Õppemaksu 100%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-

venda Tartu koolieelsetes lasteasutustes või lastehoidudes.

3.8 Õppemaksu 50%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend mõnes

Tartu koolieelses lasteasutuses või lastehoius.

3.9 Lisaks  õppemaksule  kohustub  õpilase  esindaja  tasuma  õpilase  toiduraha TLPK poolt

esitatud arvete alusel.

3.10 Esmakordse lepingu sõlmimise järel tasutakse TLPK poolt esitatud arve alusel 100 eurot

pere kohta ühekordse toetusena TLPK arendustegevusele. 

3.11 Õppemaksule võivad eelnevalt kokkulepitud korras lisanduda huviringide tasud.

4. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

4.1 Leping jõustub selle allkirjastamisest.

4.2 Lepingut on õigus muuta poolte kokkuleppel. 

4.3 Lepingu muudatused esitatakse lepingu lisadena.

4.4 Õpilase esindajal on õigus leping üles öelda 1-kuulise etteteatamistähtajaga. 

4.5 Leping lõpeb kui: 

   4.5.1 Õpilane lõpetab õigusaktides sätestatud korras õpingud;

   4.5.2 Õpilase esindaja on õppemaksu tasumisega viivitanud rohkem kui üks kuu arvestades

õppemaksu tasumise tähtpäevast ja ei ole esitatud põhjendatud avaldust õppemaksu tasumise

tähtaja pikendamiseks või sellest osaliselt või täielikult vabastamiseks.  

   4.5.3 TLPK lõpetab õigusaktides sätestatud korras tegevuse.

4.6. TLPK´l on õigus leping lõpetada, kui õpilase esindaja ja/või õpilane pole enam Tartu

kodanikud. Kui õpilase esindaja on end ja/või õpilase Tartust väljaregistreerinud ning pole

sellest TLPK´d eelnevalt teavitanud, kohustub õpilase esindaja TLPL´le hüvitama kogu Tartu

linnalt seetõttu saamata jäänud tegevustoetuse. 
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5. Lõppsätted

5.1 Lepinguga seotud poolte teated peavad olema tehtud kirjalikult taasesitatavas vormis ja

edastatakse teisele poolele lepingu preambulas esitatud kontaktandmete kaudu.

5.2 Kõik  käesolevast  lepingust  tulenevad  vaidlused  lahendatakse  läbirääkimiste  teel.

Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused õigusaktidega sätestatud korras.

5.3 Käesolev leping on digiallkirjastatud ja pooltele jääb digiallkirjastatud versioon.

5.4 Käesoleva  lepingu  lisaks  on  TLPK  lasteaia  õppekava  üldosa,  kodukord,  põhikiri  ja

arengukava.
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