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Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Tapa Vallavolikogu
26. märts 2015 määruse nr 41 “Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 29 lõike 2 alusel.
§ 1. Õppetasu
Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud ühe õpilase kohta järgnevalt:
1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 25 eurot kuus;
2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;
3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 22 eurot kuus;
4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund kaks eriala nädalas 40 eurot kuus;
5) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 20 eurot kuus;
6) muusikaosakonna lisa-aasta kaks eriala nädalas 20 eurot kuus;
7) muusikaosakonna lisa-aasta üks eriala nädalas 10 eurot kuus;
8) muusikaosakonna eelkool 10 eurot kuus;
9) muusikaosakonna lisapilli õpetus 5 eurot kuus;
10) kunstiosakonna õppetasu 15 eurot kuus.
§ 2. Õppetasu maksmine ja vabastamine
(1) Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel.
(2) Õppetasust vabastatakse alates kolmandast lapsest perekonnas tingimusel, et selle pere kõik
lapsed õpivad muusika- ja/või kunstiosakonnas Tapa Muusika-ja Kunstikoolis.
§ 3. Jõustumine
(1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu määrus 27. november 2014 nr 29 „Tapa Muusikakooli
õppetasude kinnitamine“.
(2) Määrus jõustub 01. septembril 2015.
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Seletuskiri volikogu määruse eelnõu “Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine“
juurde
Määruse koostamisel on lähtutud Tapa Vallavolikogu 27.11.2014 määrusest nr 29 „Tapa
Muusikakooli õppetasude kinnitamine“ ja 26.03.2015 määrusest nr 41 „Tapa Muusika- ja
Kunstikooli põhimäärus“.
Muusika- ja kunstikooli muusikaosakonna õppetasud vastavad kehtivale määrusele õppetasude
kohta. Lisatud on kunstiosakonna õppetasu ( §1 punkt 10), mille kinnitamisettepaneku esitas
muusikakooli direktor.
Lisatud on § 2 lõige 2 õppetasust vabastamise kohta, mis direktori kinnitusel ei too kaasa suuri
muudatusi kooli eelarve tulupoolel, Seda põhjusel, et aastate lõikes on olnud peresid, kelle kolm last
õpivad üheaegselt muusikakoolis vaid mõned ja selliste perede lastele on võimaldatud seni õppetasu
soodustust. Õppetasust vabastamine määruse eelnõus sätestatud tingimusel on paljulapselise
perekonna jaoks oluline soodustus, mis loob võimaluse huvihariduses osalemiseks pere kõikidele
lastele.
Kunstiosakonna õppetasu kehtestamise ja õppetasust vabastamise otsused on läbi arutatud ja vastu
võetud Tapa Muusikakooli hoolekogu koosolekul (koosoleku protokoll 29.04.2015).
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Eelnõu oli arutlusel 07.05.2015 toimunud vallavalitsuse istungil, 14.05.2015 toimunud
hariduskomisjoni koosolekul ning 20.05.2015 toimunud eelarve- ja arengukomisjoni koosolekul,
kus otsustati see edastada volikogule.

