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LISA 2 

Täiendusõppe korraldamise eeskiri 

 

1. Üldsätted  

1.1 Luua Metsanduskooli (edaspidi kool) täiskasvanute koolituse (edaspidi koolitus) 

korraldamise alusteks on kõik kehtivad täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktid, Luua 

Metsanduskooli õppekorralduseeskiri ja teised seonduvad õigusaktid. 

1.2 Koolitused toimuvad reeglina grupikoolitustena aastaringselt vastavalt nõudlusele. 

Koolitust arvestatakse akadeemilistes tundides. Individuaalkoolitused toimuvad põhjendatud 

vajaduse korral ning nende kohta sõlmitakse eraldi kokkulepped. Eraldi kokkuleppel on 

võimalik korraldada ka tellitud grupikoolitusi. 

1.3 Koolituse sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalike nõuete, sisu ja pikkuse määrab ära 

koolituse õppekava. Õppekavade koostamise aluseks on vastav kutsestandard ja kutse- või 

eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka 

tasulise koolituse tellinud isiku või ettevõtte koolitussoov. 

1.4  Koolil on õigus korraldada koolitusi Luua Metsanduskoolis õpetatavates valdkondades aga 

ka vastava nõudluse, õppemateriaalse baasi ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide 

olemasolul teistes valdkondades. 

1.5  Iga kursuse läbiviimise aluseks on kooli direktori käskkiri.  

1.6  Kursused toimuvad kooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavade alusel.  

1.7. Direktoril on õigus kehtestada täiendusõppe valdkonda reguleerivaid täiendavaid 

õigusakte. 

1.8  Täienduskoolitustega seonduv info on üleval kooli veebilehel. 

1.9  Eeskirja mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt kõrvaldada. 

 

2. Täiendusõppe planeerimine ja korraldamine 

2.1 Täiendusõppe tegevusvaldkonda koordineerib  koolitusspetsialist. 

2.2  Õppemahtu arvestatakse Euroopa kutsehariduse arvestuspunktides (EKAP). 1 ainepunkt 

vastab 26 tunnile täiendusõppija poolt õppeks kulutatud tööle. 



2.3 Täiendusõpe võib toimuda kontaktõppe, praktika ja iseseisva tööna või muul viisil 

korraldatud õppetegevusena (nt e-õpe). 

2.4 Õppetööd puudutavate andmete kogumine, töötlemine ning õppeinfo vahetus toimub 

õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS). Teated ja korraldused õppetöö kohta edastatakse ÕISi 

kaudu või e-kirja teel. ÕISi või e-kirja kaudu edastatud teated loetakse ametlikult 

edastatuks. 

 

3. Õppija staatus, õigused ja kohustused 

3.1  Täienduskoolitusel osaleja (edaspidi koolitusel osaleja) on isik, kes õpib täiendusõppe 

õppekava alusel toimuvas täiendusõppes. 

3.2  Koolitusel osaleja õigused: 

3.2.1 saada koolitust vastavalt õppekavale; 

3.2.2 saada informatsiooni täiendusõppe sisu ja korralduse kohta; 

3.2.3 omada ligipääsu e-õppekeskkondadele (kui õpe seda eeldab); 

3.2.4 kasutada kooli raamatukogu; 

3.2.5 saada koolitusel osalemist tõendav dokument: 

3.2.5.1 tunnistus, kui koolituse maht ületas 1 EKAPit ja väljundite saavutamine oli 

tõendatud. Erandjuhtudel võib kool väljastada tunnistuse ka väiksema kui 1EKAPi 

koolitusmahu korral; 

3.2.5.2  tõend, kui koolituse maht ei ületanud 1 EKAPit. Koolitusel osalejale, kes osales 

alla 80% koolituse mahust või ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend 

osalemise kohta tema soovi korral. 

 

3.3 Koolitusel osaleja kohustused: 

3.3.1 osaleda koolitusel; 

3.3.2 täita täiendusõppe läbimiseks õppes ettenähtud nõudeid ja järgida õppetegevust 

reguleerivaid õigusakte; 

3.3.3 tasuda koolitustasu vastavalt esitatud arvele (välja arvatud eri kokkulepped, kus tasub 

koolitusel osaleja esindaja); 

3.3.4 teavitada täiendusõppest loobumisel täiendusõpet korraldavat struktuuriüksust hiljemalt 

4 tööpäeva enne täiendusõppe algust; 

3.3.5 täita kooli sisekorraeeskirja, töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse eeskirju, sh 

teatada kõikidest töövahendite riketest ja ohuteguritest töökeskkonnas õppetöö 

juhendajale ning peatada töö kuni täiendavate korraldusteni; 

3.3.6 tegutseda hädaolukorras vastavalt eeskirjadele ja õpetaja korraldustele; 

3.3.7 hoida korras kasutada antud õppevahendid, turvavarustus ja üldkasutatavad ruumid ning 

hoida kooli ja kaasõpilaste vara, hoida korda ja puhtust kõigis kooli ruumides ning 

territooriumil; 

3.3.8 käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.  

 

4. Täiendusõppele registreerumine 

4.1  Täiendusõppes osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. 

4.2  Koolitusele saab registreeruda ÕIS veebikeskkonnas, telefoni või e-kirja teel. 

4.3  Koolitusel osaleda soovivast isikust saab kooli täienduskoolituse kursusel õppija pärast 

koolipoolse koolitusteate kättesaamist. Koolitusteates kinnitatakse koolituse toimumine 

ning selles antakse edasi ka muu oluline informatsioon. Koolitusteade saadetakse e-kirjaga. 



4.4  Üks nädal enne koolituse algust saadab kool õppijale meeldetuletuse koolituse toimumise 

kohta.  

5. Tasulised kursused ja õppemaksu tasumise tingimused. Täiendusõppe 

finantskorraldus. 

 

5.1 Täiskasvanute tööalast täiendkoolitust riikliku koolitustellimusena rahastab Haridus- ja 

Teadusministeerium (HTM) ning need koolitused on osalejale tasuta. Info tasuta koolituste 

sihtrühmade kohta avaldatakse kooli veebilehel. 

5.2 Tasulistest koolitustest võib osa võtta iga soovija.  

5.3 Tasulise koolituse hind kujuneb vastavalt koolis kehtestatud tasumääradele ja 

hinnakalkulatsioonile ning sisaldab tasu koolituse, majutuse, transpordi, toitlustuse, 

turvavarustuse rentimise jms eest.  

5.4 Iga koolituse kohta koostab kool eelarve. 

5.5 Tasulise koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-kirja teel koolitusel 

osalejale või kokkuleppel tema esindajale. Juhul kui kokkulepitud esindaja jätab arve 

tasumata, lasub tasumise kohustus koolitusel osalejal, kellele väljastatakse uus arve. 

Koolituste eest tasutakse pärast arve saamist ja arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud 

tähtajaks.  

5.6 Täiendusõppest loobumisel varem kui 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust koolitustasu 

maksmise kohustust ei teki, kui ei ole kehtestatud või kokku lepitud teisiti. Juba tasutud 

ettemakse tagastatakse. 

5.7  Täiendusõppest loobumisel 1 kuni 3 tööpäeva enne täiendusõppe algust tekib koolitustasu 

maksmise kohustus 50% ulatuses kogu koolitustasust, kui ei ole kehtestatud või kokku 

lepitud teisiti. Juba tasutud ettemaksust tagastatakse 50 %. 

5.8  Koolitustasu ei kuulu tagastamisele, kui koolitusel osaleja ei ilmu ette teatamata 

täienduskoolitusele või kui täienduskoolitus katkestatakse. 

5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest 

loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui 

täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib 

kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist. 

5.10 Koolituse eest tasumata jätmisel ei väljastata koolitusel osalejale tunnistust või tõendit. 

5.11 Täiendusõppe ära jäämisel tagastatakse koolitustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies 

ulatuses. 

 

6. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine koolituses (VÕTA)  

Koolitusel osalejal on õigus varasema õpi- ja töökogemuse arvestamiseks vastavalt koolis 

kehtestatud korrale. 

7. Kursuse edasilükkamine 

Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus edasi lükata või ära jätta. Registreerunuid 

teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-kirja teel. Koolituse ära 

jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse tagasi kõik tasud. 

 

8. Rakendussätted 

8.1.Tunnistatakse kehtetuks Kooli nõukogu 17.11.2009 otsus nr 10 „Täiendusõppe kord“. 



8.2. Muudetud eeskiri jõustub 1. oktoobrist 2018. 


