
 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 

 

Üldsätted 

1. Kadaka Konverentsid OÜ (12238534) on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitus-
asutusena (majandustegevusteade nr. 219642). Kadaka Konverentsid OÜ asub Tallinnas, Kristiine linnaosas, Kadaka 
tee 4. Peamised infokanalid on koduleht https://www.kadakakonverentsid.ee ja e-posti aadress 
info@kadakakonverentsid.ee. Iga koolituse kirjelduses on märgitud selle koolituse kontaktisik. 
 

2. Koolituste korraldamisel lähtub täienduskoolitusasutus täiskasvanuhariduse õigusaktidest, ning õppijate ja tellijate 
vajadustest ja huvidest. Õppetöö toimub täienduskoolituste, õppepäevade, seminaride, töötubade ja loengutena. 
Koolituste mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit). 

 

3. Täienduskoolitusi korraldab täienduskoolitusasutus spordi ja isikuarengu õppekavarühmas. 
 

4. Täienduskoolituse aluseks on kodulehel avaldatud täienduskoolituse väljundipõhine õppekava ja koolituse kirjeldus. 
Õppepäeva, seminari, töötoa ja loengu aluseks on kodulehel avaldatud kirjeldus. 
 

5. Kui koolitus on konkreetsele sihtrühmale või koolitusel osalemiseks on eeldused osaleja teadmistele, oskustele ja 
kogemustele, siis on need välja toodud koolituse õppekavas ja kirjelduses. 
 

6. Koolitusi korraldatakse koolitustruumis, veebiülekannetena ja e-õppe keskkondades. Kasutatavad õppekeskkonnad 
on märgitud koolituse kirjelduses. Koolitusruumid asuvad aadressil Kadaka tee 4, asutusesisesed koolitused viiakse 
läbi tellija ruumides. 
 

7. Koolitusi viib täienduskoolitusasutus läbi eesti, vene ja inglise keeles, asjaajamiskeel on eesti keel. 
 

Koolitustele registreerumine ja vastuvõtt, õppetasu maksmine  
 

8. Koha koolitusel tagab koolitusele registreerumine ja õppetasu maksmine koolituse toimumise ajaks. Kokkuleppel 
täienduskoolitusasutusega on võimalik koolituse eest tasuda osamaksetena. Koolituse vältel koolituse maksumust ei 
muudeta. Õppevahendid sisalduvad õppetasus, kui koolituse kirjelduses ei ole märgitud teisiti. 
 

9. Koolitusele saab registreeruda täites kodulehel koolitusele registreerumise vormi. Registreerumisega kinnitab 
registreerunu nõustumist Kadaka Konverentside õppekorralduse alustega. 
 

10. Registreerumise kinnituse koos edasise infoga saadab täienduskoolitusasutus e-kirjaga peale registreerumise vormi 
täitmist ja õppetasu laekumist. 

 

11. Koolituse eest saab tasuda kodulehel koolitusele registreerumisel makselingi kaudu. Muud õppetasu maksmise 
võimalused on nimetatud koolituse kirjelduses.  

 

12. Kõikide õppijatega sõlmitakse kirjalik õppeleping juhul kui koolituse kestvus ületab 6 kuud. 
 

13. Koolitus avatakse juhul, kui on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid. 
 

14. Koolituse ajakava muutustest teavitab täienduskoolitusasutus koolitusele registreerunuid e-kirjaga vähemalt kaks 
päeva ette. Koolituse ära jäämisel pakub täienduskoolitusasutus koolitusele registreerunutele võimalust osaleda 
mõnel muul järgneval koolitusel. Kui registreerunu ei leia sobivat koolitust tagastatakse õppetasu kirjaliku avalduse 
alusel 30 päeva jooksul.  

 

15. Registreerumisel esitatud isikuandmeid töötleb täienduskoolitusasutus isikuandmete kaitse seadusest lähtudes. 
Isikuandmeid kasutatakse koolituse korraldamisel ja tagasiside küsimisel ning neid ei edastata kolmandatele 
osapooltele. Erandina edastatakse koolitusel Töötukassa koolituskaardiga osalejate andmeid Töötukassale ja 
projektide raames toimuvatel koolitustel osalejate andmeid projekti rahastajale.  

 
 



Koolituselt väljaarvamise tingimused  
 

16. Õppija arvatakse koolituselt välja: 
16.1. õppija isikliku avalduse alusel; 
16.2. õppetöös edasijõudmatuse tõttu;  
16.3. õppetöö olulise häirimise tõttu. 

 

17. Punkti 16.1 korral tagastatakse õppetasu proportsionaalselt läbimata koolituse mahust. Punktide 15.2 ja 15.3 korral 
koolituselt väljaarvamisel makstud õppetasu ei tagastata.  
 

18. Koolitusest loobumisest tuleb registreerunul teavitada täienduskoolitusasutust kirjalikult. Kui koolitusele 
registreerunu teavitab koolitusest loobumisest vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust, tagastatakse õppetasu 
kirjaliku avalduse alusel 30 päeva jooksul. Koolitusest loobumisest mitteteavitamisel õppetasu ei tagastata. 

 

19. Koolituse katkestamise korral väljastatakse õppijale tõend läbitud teemade kohta. 
 

  Hindamine. Tõendid ja tunnistused 
 

20. Arvestust õppetööst osavõtust peetakse koolituse registreerimiselehtede alusel. 
 

21. Täienduskoolituse lõpetamise tingimused on välja toodud õppekavas, sealhulgas hindamiskriteeriumid ja -meetodid, 
mis on aluseks õppija õpitulemuste hindamisel.  

 

22. Hindamine, sealhulgas õppija enesehindamine, on õppeprotsessi osa, mille käigus antakse kindlate 
hindamiskriteeriumide alusel õiglane ja erapooletu hinnang õppija kompetentside taseme kohta vastavalt 
õpiväljunditele. 

 

23. Hindamine on mitteeristav. 
 

24. Hindamise läbinud ja õpiväljundid saavutanud õppijatele väljastatakse tunnistus, õpiväljundeid mittesaavutanud 
õppijatele väljastatakse täienduskoolitusel osalemise kohta tõend. 
 

25. Õppepäevadel, seminaridel, töötubades ja loengutes osalejatele tunnistust ega tõendit ei väljastata, kui koolituse 
kirjelduses ei ole märgitud teisiti. 

 

26. Tunnistusele kantakse: 
26.1    koolituse lõpetaja nimi ja isikukood;  
26.2.   täienduskoolitusasutuse nimi ja registreerimisnumber;  
26.3.   õppekava nimetus;  
26.4. koolituse maht akadeemilistes tundides;  
26.5. saavutatud õpiväljundid ja nende saavutamise tõendamiseks kasutatud hindamismeetodid ja  

hindamise  tulemused; 
26.6. koolitaja(te) nimed;  
26.7. tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;  
26.8. tunnistuse registreerimisnumber. 

 

27. Tõendile kantakse punktides 27.1.-27.4. ja 27.6.-27.8. loetletud andmed. 
 

28. Tunnistused ja tõendid allkirjastab täienduskoolitusasutuse määratud töötaja. 
 

29. Väljastatud tõendid ja tunnistused kantakse õppija ja õpitulemuste registrisse ning säilitatakse kuni 
täienduskoolitusasutusena tegutsemise lõpuni. 

 
 

Vaidluste lahendamine 
 

30. Õppekorraldusliku otsuse vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituse kontaktisiku poole. 
Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse otsusest 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on vaidlustajal 
õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtusse. 


