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Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja 
huviringide õppetasu  määra  kehtestamine  
   
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve linna 
põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 6, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2012. a määruse 
nr 141 „Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse 
katmise kord“ § 3 lõike 4, Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja hoolekogu 29. mai 2017. a 
otsuse ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja 21. juuni 2017. a taotluse  
nr 2-5.15/1550 alusel   Kohtla-Järve Linnavalitsus  
 
o t s u s t a b: 
  
1. Kinnitada Koolinoorte Loomemaja (edaspidi huvikool) huviringide õppetasu määrad 

alates  1. septembrist 2017. a  alljärgnevalt:        
1) Tantsuring “Ecarte”     6 eurot; 
2) Lennumudelistide ring    6 eurot; 
3) Tantsuring “Arabesk”    6 eurot; 
4) Breiktantsuring “ Mad Masters Crew”  6 eurot; 
5) Akrobaatikaring “Zagadka”    6 eurot; 
6) Käsitööring      6 eurot; 
7) Õmblusring “Stiil”     6 eurot; 
8) Kunstiring      6 eurot; 
9) Vene rahvapillide orkester    6 eurot; 
10) Näitering ”Šanss”     6 eurot; 
11) Lauluring “Takt”     6 eurot; 
12) Vokaalinstrumentaalansambel   6 eurot; 
13) Matkaring      6 eurot; 
14) Mälumänguklubi “Erudiit”    6 eurot; 
15) Tantsuriühm “Hip-hop”    6 eurot; 
16) Keraamikaring     6 eurot; 
17) Seikluskasvatusring „Spekter“   6 eurot. 

 
2. Kehtestada huvikoolis kahel või kolmel õppekaval õppivatele õpilastele õppetasu alates 

1. septembrist 2017. a järgnevalt: 
1) ühes huviringis õppivale õpilasele – 100 % kehtivast õppetasust; 
2) kahes või enamas huviringis õppivale õpilasele alates teisest huviringist –     30 % 

kehtivast õppetasust. 
 
 



 
 
3. Õppetasu maksmisel on õigus kooli direktori käskkirja alusel ning õpilase vanema või 

eeskostja avalduse ja puudumist põhjendavate dokumentide esitamisel teha järgmisi  
soodustusi: 

1) kuni 50 % õppetasust  ühe huvikoolis õppiva õpilase kohta, kui perekonna 
sissetulek on alla 300 euro kuus; 

2) kuni 50 % õppetasust  ühe õpilase kohta, kui perest õpib huvikoolis  kaks last;  
3) kuni 50 % õppetasust, kui õpilane on individuaalselt osalenud rahvusvahelisel 

konkursil ja saavutanud I–VI koha või osalenud vabariiklikul või regionaalsel 
konkursil ja saavutanud I-III koha; 

4) kuni 100 % õppetasust ühe õpilase kohta, kui  perest õpib huvikoolis kolm või enam 
last; 

5) kuni 20 % ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud koolist mõjuva põhjusega 
vähemalt kolm nädalat; 

6) kuni 50 % ulatuses  juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt 
kaks kuud; 

7) mõjuva põhjusega pikaajalisel puudumisel (rohkem kui 2 kuud) võib vormistada 
akadeemilise puhkuse õpilase vanema või eeskostja avalduse alusel ja ettemaksu 
olemasolul ning teha õppetasu ümberarvestus. 

 
4. Punktis 3 alapunktis 7 märgitud õppetasu ümberarvestuse otsustab õppenõukogu. 
5. Õpilase  põhjuseta pikaajalisel puudumisel (üks kuni kaks kuud) ette  makstud õppetasu  ei 

tagastata. 
6. Tunnistada alates 1. septembrist 2017. a kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. juuni 

2014. a korraldus nr 473 „Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu 
kehtestamine”. 

 
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
 
Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates 
vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 
või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras. 
 
 
 
Ljudmila Jantšenko                                                                         Anna  Generalova                
linnapea                                                                             linnasekretär                
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