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Kõrveküla         24.11.2022 nr 1147 

 

 

 

 

Tartu valla huvikoolide õppetasude kehtestamine 

 

 

Tartu Vallavalitsuse hallatavate asutustena tegutsevates huvikoolides Tabivere Huvikoolis, Tartu 

Valla Muusikakoolis ja Tartu Valla Spordikoolis kehtivad õppetasud alates 2020. aasta 

1. septembrist kuni käesoleva ajani muutumatutena. Nimetatud ajavahemikul 

majanduskeskkonnas toimunud muutused on toonud kaasa hindade ülevaatamise vajaduse. 

Õppeasutuste tegevuskulud on kasvanud ning õppurite ja nende vanemate poolt kulude osaliseks 

katmiseks makstav õppetasu käesoleval ajal kehtivas suuruses ei ole enam piisav. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Tartu 

Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 18 „Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt 

väljaarvamise ning õppetasu määramise kord“ § 14, Tartu Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 

41 „Tabivere Huvikooli põhimäärus“ § 9 lg 4, Tartu Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 9 

„Tartu Valla Muusikakooli põhimäärus“ § 30 lg 3 ning Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse 

nr 10 „Tartu Valla Spordikooli põhimäärus“ § 11 lg 7 alusel Tartu Vallavalitsus  

 

otsustab:  

 

1. Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabivere Huvikooli 

õppetasud järgmiselt: 

1.1. pilliõpe – 30 eurot kuus; 

1.2. pilliõppes ainekava välise lisapilli õpe – 15 eurot kuus; 

1.3. õpe lauluklassis – 20 eurot kuus; 

1.4. õpe tantsuklassis – 20 eurot kuus; 

1.5. õpe kunstiklassis – 20 eurot kuus. 

 

2. Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabivere Huvikooli 

õppetasud pilliõppes järgmiselt: 

2.1. pilliõpe – 35 eurot kuus; 

2.2. pilliõppes ainekava välise lisapilli õpe – 20 eurot kuus. 

 

3. Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Muusikakooli 

õppetasu suuruseks 35 eurot kuus.  

 

4. Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli 

õppetasud järgmiselt: 

4.1. kui perest õpib spordikoolis üks laps –  20 eurot kuus; 

4.2. kui perest õpib spordikoolis kaks last – 30 eurot kuus; 

4.3. kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last – 35 eurot kuus. 



 

 

5. Huvikoolide direktoritel korraldada lapsevanemate teavitamine huvikoolide õppetasudest 

2022. aasta 1. detsembriks.  

 

6. Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine (mh juhul kui huvikoolis õpib ühest perest 

kaks või enam last) otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära huvikooli 

direktori arvamuse.  

 

7. Tunnistada alates 01.01.2023 kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 21.05.2020 korraldus nr 441 

„Tartu valla huvikoolide õppetasude kehtestamine“ ja Tartu Vallavalitsuse 02.04.2020 korraldus 

nr 316 „Tartu Valla Spordikooli õppetasude kehtestamine“. 

 

8. Korraldus jõustub teatavaks tegemisest. 

 

9. Korralduse peale võib esitada Tartu Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal 

oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jarno Laur 

Vallavanem 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Eve Kallas 

Vallasekretär 

 

 


