
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LÄÄNERANNA  VALLAVALITSUS 
 

 

KORRALDUS 
 

Lihula         1. juuni 2022 nr 367  

 

 

Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste  

teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste  

kinnitamine 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, huvikooli seaduse § 21 

lõike 3 ja Lääneranna Vallavolikogu 10.12.2020 määruse nr 101 „Lihula Muusika- ja 

Kunstikooli põhimäärus“ § 23 lõike 3 ja Lääneranna Vallavolikogu 18.12.2019 määruse nr 66 

„Lääneranna Spordikooli põhimäärus“ § 25 lõike 3, annab Lääneranna Vallavalitsus 

 

korralduse: 

 

1. Kinnitada  Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste 

tasumäärad õppeaastaks alljärgnevalt: 

1.1. kuni 18-aastase või üldhariduskooli päevases õppes õppivale õpilasele 12 eurot 

kuus; 

1.2  täiskasvanud õppijale, kes on rahvastikuregistri andmetel Lääneranna valla elanik 

20 eurot kuus; 

1.3 rahvastikuregistri andmetel väljaspool Lääneranna valda elavale täiskasvanud 

elanikule 40 eurot kuus. 

2. Kinnitada punktis 1.1. ja 1.2. nimetatud tasumäärade alusel saadud õppetasude maksmise 

soodustus (õppetasu osaline maksmine või õppetasu maksmisest vabastamine) järgmiselt: 

2.1. soodustust rakendatakse õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse 

on kantud Lääneranna vald ja: 

2.1.1. perekonna teise samas koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 

70% kinnitatud õppetasu määrast; 

2.1.2.  perekonna kolmanda ja iga järgmise samas koolis õppiva lapse 

eest tasub lapsevanem 50% kinnitatud õppetasu määrast; 

2.1.3.  kes on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud 

silmapaistvaid tulemusi. 

2.2. õppetasu maksmise soodustuse kinnitab direktor käskkirjaga. Punkti 2.1.3 puhul 

kooskõlastab direktor eelnevalt soodustuse andmise huvikooli õppenõukoguga. 

2.3. huvikooli poolt määratud õppetasu soodustus kehtib määratud aja lõpuni. 

2.4. direktor esitab nimekirjad Lääneranna Vallavalitsuse rahandusosakonnale 

hiljemalt 10. novembriks ja 10. veebruariks.  

 

3. Kinnitada Lääneranna Spordikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad 

õppeaastaks alljärgnevalt: 

 

3.1.kuni 18-aastase või üldhariduskooli päevases õppes õppivale õpilasele 10 eurot 

kuus. 
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4. Kinnitada punktis 3.1. nimetatud tasumäärade alusel saadud õppetasude maksmise soodustus 

(õppetasu osaline maksmine või õppetasu maksmisest vabastamine) järgmiselt: 

4.1. soodustust rakendatakse õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on 

kantud Lääneranna vald ja: 

4.1.1. perekonna teise samas koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 70% 

kinnitatud õppetasu määrast; 

4.1.2. perekonna kolmanda ja iga järgmise samas koolis õppiva lapse eest 

tasub lapsevanem 50% kinnitatud õppetasu määrast; 

4.1.3. kes on konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi. 

4.2. õppetasu maksmise soodustuse kinnitab direktor käskkirjaga. Punkti 4.1.3. puhul 

kooskõlastab direktor eelnevalt soodustuse andmise huvikooli õppenõukoguga. 

4.3. huvikooli poolt määratud õppetasu soodustus kehtib määratud aja lõpuni. 

4.4. direktor esitab nimekirjad Lääneranna Vallavalitsuse rahandusosakonnale hiljemalt 

10. oktoobriks ja 10. märtsiks. 

 

5. Õpilase koolist puudumisel õppetasus ümberarvestusi ei tehta. 

 

6. Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Lääneranna valda elav õpilane peab esitama oma 

elukohajärgselt omavalitsuselt garantiikirja õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse 

tasumise kohta. 

 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja seda rakendatakse 1. septembrist 2022. a. 

 

8. Käesolevat korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet 

esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide 

Lääneranna Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud 

korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna 

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

        

      

Ene Täht  Cariina Pähk 

vallavanem  vallasekretär 

 


