PÄRNU LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Pärnu

26. juuni 2014 nr 308

Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste
teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise
soodustuse kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel
1. Kinnitada Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste
tasumäärad õppeaastaks õppeaasta alguses kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast järgmiselt:
1.1 Pärnu Muusikakool
1.1.1 ettevalmistusklassid
1.1.2 põhiklassid

6% kuus
10% kuus

1.2 Pärnu Kunstikool
1.2.1 ettevalmistusklassid
1.2.2 põhiklassid
1.2.3 kunstiringid
1.2.4 kunstiringid üldhariduskoolides

6% kuus
7% kuus
6% kuus
4% kuus

1.3 Pärnu Linna Spordikool
1.3.1 male
1.3.2 lauatennis, orienteerumine
1.3.3 teised spordiringid

4% kuus
5% kuus
6% kuus

1.4 Pärnu Kunstide Maja
1.4.1 koorimuusikaringid
1.4.2 teised muusikakollektiivide ringid, tantsuringid, teatristuudio,
ettevalmistusstuudio
1.4.3 solistide ringid, instrumendiõpetuse ringid, kunstiringi stuudio
1.4.4 kunstiringid
1.5 Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
1.5.1 loodusringid
1.5.2 modellismi ja motoriseeritud sõidukite ringid
1.5.3 teised tehnikaringid

2% kuus
7% kuus
8% kuus
6% kuus
2% kuus
4% kuus
2% kuus

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud tasumäärade alusel saadud õppetasude maksmise soodustus

2
(õppetasu osaline maksmine või õppetasu maksmisest vabastamine) järgmiselt:
2.1 Soodustust võib rakendada õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud
Pärnu linn ja kes:
2.1.1 on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2.1.2 osalevad mitmes huviringis;
2.1.3 on majanduslikult vähekindlustatud peredest;
2.1.4 on erivajadustega.
2.2 Soodustust võib rakendada kogusummas, mis moodustab huvikooli arvestuslikust õppetasust:
2.2.1 Pärnu Muusikakoolis kuni 12%;
2.2.2 Pärnu Kunstikoolis kuni 12%;
2.2.3 Pärnu Linna Spordikoolis kuni 12%;
2.2.4 Pärnu Kunstide Majas kuni 20%;
2.2.5 Pärnu Loodus- ja Tehnikamajas kuni 20%.
2.3 Huvikooli arvestuslik õppetasu saadakse huvikooli erinevate huviringide/klasside
arvestuslike õppetasude summana, milles erinevate huviringide/klasside arvestuslikud õppetasud
saadakse huviringide/klasside õppurite arvu ja õppeaasta õppetasu korrutisena.
2.4 Õppetasu maksmise soodustuse rakendamise aluseks on huvikooli direktorile esitatud
õppetasu maksja või huvikooli õpetaja sellekohane avaldus koos põhjendava selgitusega.
Avaldused esitatakse huvikooli direktorile tähtajaga 20. september ja 20. jaanuar.
2.5 Õppetasu maksmise soodustuse rakendamise otsustab huvikooli õppenõukogu ja kinnitab
huvikooli direktor käskkirjaga.
2.6 Kui huvikooli õppurite arv Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel seisuga 05. oktoober antud
õppeaastal on vähenenud enam kui 5% võrreldes huvikooli õppurite arvuga Eesti Hariduse
Infosüsteemi andmetel seisuga 05. oktoober eelmisel õppeaastal, on Pärnu Linnavalitsusel õigus
muuta punktis 2.2 nimetatud soodustuse rakendamise määra.
3. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 28. novembri 2011 korraldus nr 423 “Huvikoolide
põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse
kinnitamine”.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. Korraldus jõustub 01. septembril 2014.
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