
Teenuste osutamise leping 

Kalita Language Studio OÜ (reg. Nr. 14635372), keda esindab Olga Kalita (edaspidi Stuudio) ühelt              

poolt ning 

eraisik / firma (valida vajalik) 

______________________ (nimi või ametinimetus) 

____________________ (isikukood või registreerimiskood) 

(edaspidi Õpilane) teiselt poolt, edaspidi Osapooled, sõlmisid käesolev Lepingu (edaspidi Leping)           

alljärgnevalt: 

 

Lepingu üldtingimused:  

1. Lepingu ese:  

Stuudio on kohustatud õpetama õpilasele inglise keelt vastavalt “English for Life” programmile,            

mis on kinnitatud õppeprogrammiga, õppegrupile vastavas mahus ning vastaval tasemel.  

Õpilane kohustub tasuma õppemaksu käesolevas lepingus sätestatud korras ja täitma stuudio           

sisekorra nõudeid (vt 2.5), mida ta kinnitab oma allkirjaga käesolevas lepingus. Alaealise õpilase             

puhul teeb seda maksja. 

 

2. Õppeprotsessi korraldamine:  

2.1. Õppeprotsess viiakse läbi vastavalt grupi õppeprogrammile (vt 3.1). Õppetund võib           
mõjuvatel põhjustel normist erineda, selline õppetund toimub rühma ajakavast erineval päeval,           
lepinguosaliste või asendusõpetaja vastastikusel kokkuleppel. 
2.2. Koolitus toimub aadressil Pärnu mnt. 67a, Tallinn, Estonia. 

2.3. Kui õpilane on jääb haigeks või lahkunud vähem kui ühe kuu möödudes, ettemakstud              
õppekulusid ei kompenseerita. Osapoolte kokkuleppel on lubatud maksepausid reisile mineku          
tõttu (töölähetus, puhkus jms) , kui õpilane on teavitanud Stuudiot enne vastava arve tasumise              
tähtaega. Arved väljastatakse vastavalt käesoleva lepingu kirjeldatud punktile 3.2  
2.4. Stuudio ei vastuta vääramatu jõu tõttu ärajäänud õppetundide eest. 
2.5. Õpilane kohustub järgima stuudios sätestatud ajakava ja reegleid, nimelt: vältima hilinemisi,            
püüdma keelt õppida, austama teisi rühma liikmeid ja õpetajaid, järgima stuudio hügieeni-ja            
sisekorraeeskirju (välisjalatsite eemaldamine, toa õhutamine, pausi kestus 90 minutit). 
2.6. Tundide ajal võib toimuda pildistamine või filmimine, mille tulemusel saadud materjale            
kasutatakse Stuudio teenuste reklaamimiseks Internetis. Kui õpilane ei soovi selleks oma           
nõusolekut anda, on ta kohustatud sellest Stuudiole teada andma e-posti aadressil           
olga@kalitalanguagestudio.com 
2.7. Õpilane määratakse rühma vastavalt sisseastumiskatsete tulemustele, mis on kättesaadavad 
aadressil https://bit.ly/31GN7yQ. Õpilane osaleb kavandatud rühma esimeses õppetunnis ja 
otsustab jätkata selles rühmas koolitust või proovida rühma, millel on erinev tase või 
koolitusvorm. Esimesele kontole kantakse ainult rühmatund, pärast mida otsustas õpilane tundi 
jätkata. Nii et kui bänd ei mahtunud, oli proov tasuta. 
 

mailto:olga@kalitalanguagestudio.com


2.8. Koolituse kvaliteedikontroll viiakse läbi järgmistel viisidel: jooksev kontroll (testid läbitud 
materjali korramiseks ja kinnistamiseks), kursuse keset test, lõplik test. Kui lõpliku testi tulemus 
on alla 55%, soovitatakse kursust korrata. 
 
2.9. Tagasisidet õpilase kohta võetakse vastu Õppestuudioga ja õpetajaga selles lepingus           
täpsustatud kontaktandmetel igal kellaajal. Ettenähtud ka igakuiseid tagasiside vormid, mille          
tulemused analüüsitakse ja need mõjutavad koolituse käigule. 
 
3. Õppemaks:  

3.1. Koolituse kestus: 

 __.__.2019 - __.__.2019, ____ akadeemilist tundi. 

Koolituse graafik: nädalapäev (-päevi) - _______________________, aeg - ________. 

Kursuse tasu: ____ EUR.  

Maksegraafik:  

Makse 1 september ______ eur  

Makse 2 oktoober ______ eur  

... 

3.2. Maksearve väljastatakse kord kuus ajavahemikul 25 kuni 31 kuupäevani läbitud kuu eest             
isikule, kes on käesolevas lepingus Õpilasena märgitud. 
 
3.3. Koolituse eest tasumine toimub Kalita Language Studio OÜ pangakontole          
EE307700771003564762 LHV. Maksekorralduse selgituses tuleb märkida õpilase ees-ja        
perekonnanimi (kui see ei ole sama, mis maksjal), kursuse nimi ja õppetundide alguskuupäev.             
Stuudio tagab koha olemasolu grupis ainult juhul, kui valitud kursuse eest on õigeaegselt tasutud. 
3.4. Õppemaks sisaldab: osalemist grupi õppetundides, koduseid ülesandeid ja nende testimist,           
materjalide valikut, jooksvaid- ja kursuse lõpu teste, kohvipause, trükitud materjale.  
3.5. Tundides kasutatavaid õpikuid pakub Stuudio, kuid õpilane saab neid osta ka isiklikuks             
kasutamiseks iseseisvalt või Stuudio kaudu järgmiste hindadega: 

Student’s Book A1/A2/B1.1/B1.2 - _____ EUR 

Work Book A1/A2/B1.1/B1.2 - ____ EUR 

4. Lepingu jõustumine ja lõpetamine:  
4.1. Leping esitatakse õpilasele läbivaatamiseks enne esimest õppetundi. Pärast esimest          

õppetundi kirjutab õpilane kokkuleppele alla paberkandjal või digitaalsel kujul, vastavalt          

osapoolte kokkuleppele, ja maksab kursuse eest käesolevas lepingus ettenähtud viisil. 

4.2. Leping kehtib alates Lepingu jõustumisest kuni kõigi Lepinguga seotud kohustuste või muude             
seaduses sätestatud aluste täitmiseni või ühe osapoole poolse lõpetamiseni. 
4.3. Õpilasel on õigus Lepingust taganeda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult. 
4.3.1. Asjaolude ilmnemisel, mis takistavad õppe jätkamist ja lõpetamist, võib õpilane taotleda            
ettemakstud summa osalist tagastamist kuni 60% ulatuses kogusummast. 
4.4. Stuudio jätab endale õiguse ühepoolselt leping üles öelda mõjuvatel põhjustel, mis on             
peamiselt järgmised: 
4.4.1. õppemaksu hilinemine;  



4.4.2. õppeprotsessi märkimisväärne rikkumine (tundub õppetunnis ebakaine, takistab        
õppetundide läbiviimist jne); 
4.5. Lepingu lõpetamisel stuudio algatusel tagastatakse õpilasele täielikult õppemaks kasutamata          
õppetundide ulatuses. 
  

5. Lõppsätted:  

5.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimisprotsessis. Kui pooled ei ole          
tõstatatud küsimustes kokkuleppele jõudnud, toimub nende lahendamine vastavalt Eesti         
Vabariigi õigusaktidele. 
5.2. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris eesti keeles, elektroonvormis, mis kuulub          
allkirjastamisele, üks mõlemale lepingu osalisele. 
 
 

Poolte üksikasjad ja allkirjad 

Stuudio 

Kalita Language Studio OÜ  

Reg. kood: 14635372  

Aadress: Pärnu mnt 67a, Tallinn, Estonia  

Kontakt telefon: +372 59102167  

E-mail: olga@kalitalanguagestudio.com 

Arvelduskonto: LHV EE307700771003564762  

Kontakt isik: Olga Kalita  

 

Õpilane / Maksja 

Isikukood:  

Aadress:  

Kontakt telefon:  

E-mail:  

 

 


