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KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTEST  
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 

 
 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest (edaspidi õppeasutus) väljaarvamise 
(eksmatrikuleerimise) tingimused ja kord sätestab õppeasutuse kutse- ning 
kõrgharidusõppe õppekavade õppurite õppeasutusest väljaarvamise tingimused ja korra. 

1.2  Õppeasutusest väljaarvamise tingimused ja kord tugineb rakenduskõrgkooli seadusele, 
kutseõppeasutuse seadusele, kaitseväeteenistuse seadusele, õppeasutuse 
põhimäärusele ning teistele õppetööd ja kaitseväeteenistust reguleerivatele õigusaktidele. 

2. VÄLJAARVAMINE  

2.1 Õppeasutusest väljaarvamine toimub: 
2.1.1 õppuri algatusel; 
2.1.2 õppeasutuse algatusel; 
2.1.3 pooltest sõltumatutel asjaoludel. 
 

2.2    Punktis 2.1.2 (v.a õppekava täitmine täies mahus ning tegevteenistusest vabastamine)  
toodud juhul teeb õppeasutuse ülemale väljaarvamisettepaneku üliõpilaste puhul 
õppeasutuse õppeosakonna ja õpilaste puhul Lahingukooli õppenõukogu. 

 
2.3 Väljaarvamine vormistatakse õppeasutuse ülema käskkirjaga. 

3. VÄLJAARVAMINE ÕPPURI ALGATUSEL  

3.1  Väljaarvamine õppuri algatusel toimub tema kirjaliku taotluse alusel, mis esitatakse 
õppeasutuse ülemale vähemalt 14 päeva enne taotletavat väljaarvamiskuupäeva.  

 
3.2 /kehtetu al 08.04.2013/  

4. VÄLJAARVAMINE ÕPPEASUTUSE ALGATUSEL  

4.1 Väljaarvamine õppeasutuse algatusel toimub järgmistel põhjustel: 
4.1.1 õppekava täies mahus täitmise tõttu; 
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4.1.2 edasijõudmatuse tõttu; 
4.1.2¹ õppekavale asumise tingimuse mittetäitmise korral; 
4.1.3 distsiplinaarsüüteo toimepanemisel; 
4.1.4 tegevteenistusest vabastamisel. 

 
4.2 Kui õppur on sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud eksamid, arvestused ja 

praktika, kogunud nõutavad ainepunktid ning vastavalt õppekavale kaitsnud lõpu- või 
magistritöö või sooritanud lõpueksami, arvatakse ta õppeasutusest välja seoses õppekava 
täitmisega täies mahus.  

 
4.3 Õppuri väljaarvamine edasijõudmatuse tõttu toimub järgmistel põhjustel:  

4.3.1 juhul kui õppuril on semestri lõpuks eelmisest semestrist õppevõlgnevusi;  
4.3.2 juhul kui õppur on ühe ja sama eksami või arvestuse sooritanud kolmandat korda 

negatiivsele tulemusele;  
4.3.3 /kehtetu al 01.03.2012/ 
4.3.4 juhul kui õppur ei ole nominaalõppeaja jooksul täitnud õppekava nõudeid täies 

mahus. 
  

4.4 Akadeemilisel puhkusel viibivaid õppureid ei arvata välja edasijõudmatuse tõttu. 
 
4.5 Õppuri väljaarvamine seoses distsiplinaarsüüteo toimepanemisega võib toimuda 

järgmistel põhjustel:  
4.5.1 juhul kui õppur osaleb õppetöös alkoholi- ja/või narkojoobes või selle 

tunnustega, samuti nimetatud põhjustel õppetöös mitteosalemisel; 
4.5.2  põhjendamatu füüsilise vägivalla kasutamisel või sellega ähvardamisel; 
4.5.3  teiste kaitseväe distsipliinireeglite järgimata jätmisel; 
4.5.4  üldtunnustatud kõlblusnormide eiramisel, kui on diskrediteeritud 
  kaitseväge;  
4.5.5  teadmiste kontrollil selliste materjalide kasutamine, mida õppejõud ei ole 
  sõnaselgelt lubanud kasutada;  
4.5.6 teadmiste lubamatu vahetamine teadmiste kontrollil;  
4.5.7 teise õppuri eest teadmiste kontrolli sooritamine;  
4.5.8 kellegi teise kirjaliku töö või selle osade esitamine oma nime all ilma 

nõuetekohase viitamiseta (plagiaat); 
4.5.9 juhul kui esimese aasta õppur pole kahe esimese nädala jooksul õppetööle 

ilmunud ja tal puudub selleks mõjuv põhjus; 
4.5.10 juhul kui õppur pole pärast akadeemilise puhkuse lõppemist ühe nädala jooksul 

õppetööle ilmunud. 
 
4.6  Õppeasutusest väljaarvatud õppur võidakse vabastada tegevteenistusest 

kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud korras. 
 
4.7 Käesoleva dokumendi punktis 4.5.9 nimetatud põhjusel vabanenud õppekohale võib 

võimalusel võtta vastu samal aastal õppekohale kandideerinute pingereas järgmise. 
 
5. VÄLJAARVAMINE POOLTEST SÕLTUMATUTEL ASJAOLUDEL 

5.1 Pooltest sõltumatutel asjaoludel toimub väljaarvamine üliõpilaste puhul õppeasutuse 
õppeosakonna ja õpilaste puhul Lahingukooli õppenõukogu ettepanekul järgmistel 
juhtudel:  

5.1.1 juhul kui kohus on õppurile määranud eestkostja põhjusel, et õppur ei suuda 
vaimuhaiguse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või 
neid juhtida või nende eest vastutada;  

5.1.2 õppuri surma tõttu. 
 

6. ÕPPEASUTUSEST VÄLJAARVAMISE VAIDLUSTAMINE 

6.1 Õppeasutusest väljaarvamise vaidlustamine toimub õppekorralduseeskirjas sätestatud 
korras. 
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7. RAKENDUSSÄTTED 

7.1 Käesoleva korra jõustumisest muutub kehtetuks õppeasutuse nõukogu poolt 26.02.2009 
kinnitatud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest väljaarvamise tingimused ja kord. 

7.2 Käesolev kord jõustub alates 01.08.2010. 


