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TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED JA KORD
NING TASU MÄÄRAMISE ALUSED

1. Üldsätted
1.1 Käesolev kord kehtestatakse kooskõlas rakenduskõrgkooli seaduse ja Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuse (edaspidi õppeasutus) põhimäärusega.
1.2 Kord reguleerib järgmisi õppeasutuses osutatavaid tasulisi teenuseid (edaspidi teenus):
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

õppetöö;
rakendusuuringud ja arendustöö;
nõustamine sõjanduse ja riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevuse ning hariduse
vallas;
tõlketööd;
toitlustamisteenus;
paljundusteenus;
kirjastamine;
ruumide rent.

1.3 Teenust osutatakse teenuse tellija ja õppeasutuse vahel kokkulepitud mahus, sisus ning
tasumise vormis ja ulatuses.
1.4 Teenust osutatakse Kaitseväe teenistujatele, kaitseministeeriumi haldusala asutustele (v.a
Kaitsevägi) ning Kaitseväe või õppeasutuse koostööpartneritele.
1.5 Teenuse osutamise tasu hulka arvestatakse teenuse osutamisel tekkinud kulud. Tasu
maksmine toimub tellijale esitatud arve alusel.
1.6 Käesoleva korra alusel kinnitab õppeasutuse ülem osutatavate teenuste hinnakirjad
käskkirjaga.
2. Mõisted
2.1
2.2
2.3
2.4

Tasuline teenus – punktis 1.2 sätestatud teenus.
Tasu – teenuse maksumus.
Kulud – õppeasutuse poolt teenuse osutamiseks tehtavad kulutused.
Hinnakiri – tasu õppeasutuse osutatava teenuse eest, milles on välja toodud tasu
arvestamise aluseks olevad otsesed ja kaudsed kulud.
2.5 Tellija – punktis 1.4 nimetatud isikud.
3. Tasuliste teenuste osutamine
3.1 Õppetöö
3.1.1 Osutatavaks teenuseks on õppeasutuse täiendusõppe kursuse, kõrghariduse õppekava
õppeaine/mooduli või tellitud õppeaine/kursuse läbiviimine.
3.1.2 Õppeasutusel on õigus kõrghariduse õppekava õppeaine(te)/mooduli ja täienduskursuse
tellimist piirata juhul, kui tellija ei täida õppeaines/moodulis/kursusel osalemise
eeltingimusi (sh riigisaladusele juurdepääsu õigus ja lepinguline tegevteenistus).

1

3.2 Rakendusuuringud ja arendustöö
3.2.1 Rakendusuuringute osutatavaks teenuseks on riigikaitsega seotud algupärased
uuringud uute teadmiste saamiseks, mille esmaeesmärk on rakendada saadud teadmisi
kindlas valdkonnas suhteliselt lühikese aja jooksul.
3.2.2 Arendustöö osutatavaks teenuseks on rakendada riigikaitsega seotud uuringute ja
kogemuste kaudu saadud teadmisi uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks,
protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.
3.3 Nõustamine riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevuse ning hariduse valdkonnas
3.3.1 Osutatavateks teenusteks on eksperthinnangute koostamine sõjandusega seotud kutse, kõrg- või täiendusõpet ning rakendusuuringuid või teadus- ja arendustegevust
puudutavates küsimustes.
3.4 Tõlketööd
3.4.1 Osutatakse eesti-inglise, inglise-eesti, eesti-vene, vene-eesti, inglise-vene, vene-inglise
tõlketöid.
3.5 Toitlustamisteenus
3.5.1 Osutatavaks teenuseks on toitlustamine.
3.5.2 /kehtetu alates 28.03.2011/
3.6 Paljundusteenused
3.6.1 Osutatavateks paljundusteenuseks on infokandjate reprodutseerimine.
3.7 Kirjastamine
3.7.1 Osutatavateks kirjastamisteenuseks on trükiste trükiettevalmistus ning õppeotstarbeliste
videosalvestiste valmistamine.
3.8 Ruumide rent
3.8.1 Osutatavateks teenusteks on majutus- ja treeningruumide (siselasketiir, aula, jõusaal,
õppeklassid) kasutamise võimaldamine.
4. Rakendussätted
4.1 Käesolevat korda rakendatakse alates kinnitamise hetkest.
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