
 

 

HARJU MAAKOND 

ANIJA VALLAVOLIKOGU 

M Ä Ä R U S 

 

Kehra  22.12.2022 nr 24 

 

 

 

Kehra Kunstidekooli õppetasud 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooli seaduse § 21 

lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Määrusega kehtestatakse õppetasud Kehra Kunstidekoolis. 

(2) Õppetasuga kaetakse osaliselt lapsevanema või eeskostja poolt Kehra Kunstidekooli õppekulud. 

(3) Õppetasu kuulub tasumisele õppeperioodi vältel igakuiselt Anija Vallavalitsuse poolt esitatud arve 

alusel. 

(4) Ühest perest Kehra Kunstidekoolis õppiv kolmas ja enam laps on vabastatud ühest õppekava 

õppetasust. 

(5) Kehra Kunstidekooli direktoril on õigus õppenõukogu ettepanekul vabastada käskkirjaga õpilasi 

kooli õppetasust. 

 

§ 2. Õppetasud 

Õppetasud Kehra Kunstidekoolis on järgmised: 

(1) muusika ja kunsti  põhiõpe - 405 eurot õppeaastas (9 kuud) ehk 45 eurot kuus; 

(2) muusika ja kunsti  huviõpe - 360 eurot õppeaastas (9 kuud) ehk 40 eurot kuus;  

(3) muusika ettevalmistus - 245 eurot aastas (7 kuud) ehk 35 eurot kuus  

(4) kunsti ettevalmistus - 245 eurot õppeaastas (7 kuud) ehk 35 eurot kuus; 

(5) eksperimentaalklass - 210 eurot õppeaastas (7 kuud) ehk 30 eurot kuus; 

(6) programmiväline lisainstrument - üks tund (45 min) 15 eurot; 

(7) ainult instrumendi õpe -  üks tund (60 min) 315 eurot õppeaastas ehk 35 eurot kuus; 

(8) ainult ansambliõpe - 225 eurot õppeaastas ( 9 kuud) ehk  25 eurot kuus. 

 

§ 3. Täiskasvanute õppe õppetasud 

Õppetasud täiskasvanute õppes on järgmised: 

1) instrumendi õpe - üks tund (60 min) nädalas 60 eurot kuus; 

2) instrumendi õpe - üks tund (60 min) koos teooria tunniga (45 min) nädalas 80 eurot kuus. 

3) kunstiõpe -  üks tund (45 min) 7,50 eurot. 

 

§ 4. Laulustuudio õppetasu 

Laulustuudio õppetasu  - 160 eurot õppeaastas (8 kuud) ehk 20 eurot kuus. 

 

§ 5. Pillirent 

Pillirent  - 5 eurot kuus. 

 

http://www.anija.ee/editor/index.php?id=913


 

§ 6. Määruse rakendamine 

(1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 25.04.2019 määrus nr 54 „Kehra Kunstidekooli 

õppetasude kinnitamine“. 

(2) Määrus jõustub 01.02.2023. 
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volikogu esimees 


