KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Kohtla-Järve

30. juuli 2019 nr 410

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide
õppetasu määra kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve linna
põhimääruse § 19 punkti 6, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2012. a määruse nr
141 „Huvikoolide finantseerimise ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse katmise
kord“ § 3 lõike 4 ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktori Anne Rentiku (Rentik)
16. juuni 2019. a taotluse nr 1.3.9/91 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse
dokumendiregistris 19. juunil 2019. a numbri 2-5.13/2126 all) alusel Kohtla-Järve
Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja (edaspidi huvikool) huviringide õppetasu
määrad vastavalt lisale (lisatud).
2. Kehtestada huvikoolis kahel või kolmel õppekaval õppivatele õppuritele õppetasu alates 1.
septembrist 2019. a järgnevalt:
2.1. ühel õppekaval õppivatele õppuritele – 100% kehtivast huviringide õppetasust;
2.2. kahel või kolmel õppekaval õppivatele õppuritele alates teisest õppekavast
– 50% kehtivast huviringide õppetasust.
3. Huvikooli direktoril on õigus õppuri või õppuri seadusliku esindaja avalduse ja õppuri
puudumist põhjendavate dokumentide esitamisel teha järgmisi soodustusi:
3.1. kuni 50% õppetasu ulatusest ühe huvikoolis õppiva õppuri kohta, kui perekonna
sissetulek on alla jooksva aasta miinimumpalga alammäära;
3.2. kuni 50 % õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui ühest perest õpib huvikoolis kaks
last;
3.3. kuni 100% õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui ühest perest õpib huvikoolis
kolm või enam last;
3.4. kuni 20 % õppetasu ulatusest juhul, kui õppur on puudunud koolist mõjuva põhjuse
vähemalt kolm nädalat;
3.5. kuni 50 % õppetasu ulatusest juhul, kui õppur on puudunud mõjuva põhjusega
vähemalt kaks kuud;
3.6. mõjuva põhjusega pikaajalisel puudumisel (rohkem kui 2 kuud) võib vormistada
akadeemilise puhkuse õppuri või õppuri seadusliku esindaja avalduse alusel ja
ettemaksu olemasolul ning teha õppetasu ümberarvestus.

4. Punkti 3 alapunktis
õppenõukogu.

3.6.

märgitud

õppetasu

ümberarvestuse

otsustab

5. Õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel (rohkem kui üks kuu) ettemakstud õppetasu ei
tagastata.
6. Tunnistada alates 1. septembrist 2019. a kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse
27. juuni 2017. a
korraldus
nr 481 “Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja
huviringide õppetasu määra kehtestamine“.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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
linnapea

Jelena Sala
peajurist
linnasekretäri asendaja

LISA
Kohtla-Järve Linnavalitsuse
30. juuli 2019. a
korralduse nr 410 juurde
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja
Õppekava

Jrk.

Õppetasu
eurot õppeaastas

eurot kuus

1.

Akrobaatikaring „Zagadka“

63

7

2.

Breiktantsuring „Mad Masters Crew“

63

7

3.

Hip-hop tantsuring

63

7

4.

Keraamikaring

63

7

5.

Kunstiring

63

7

6.

Käsitööring

63

7

7.

Lauluring „Takt“

63

7

8.

Lennumudelismiring

63

7

9.

Mälumänguklubi „Erudiit“

63

7

10.

Näitering „Šanss“

63

7

11.

Seikluskasvatusring „Spekter“

63

7

12.

Tantsuring „Arabesk“

63

7

13.

Tantsuring „Ekarte“

63

7

14.

Õmblusring „Stiil“

63

7

15.

Vene rahvapillide orkester

63

7

16.

Vokaalinstrumentaalansambel

63

7

