
 
 
AVALDUS VILJANDI KUNSTIKOOLI ASTUMISEKS   
ÕPPEVORM: Ettevalmistuskursused kunstikõrgkooli astumiseks 
Õppetöö: 5-9 tundi nädalas 
Õppetasu: 17 eurot kuus 
     
Õpilase andmed: 
Eesnimi ………………….……………….………..  Perekonnanimi…………………………………… 
Isikukood ……………………………………….…   
Telefon ………………………………………….…  e-post ……………………………………….....…. 
Kool………………………………………………..  klass………………………………………………  
Registrijärgne elukoht……………………………………………………………………………………. 
Tegelik elukoht……………………………………………….……………………………….………….. 
 
Õpilase huvid: 
(märkida huvipakkuvad erialad x-ga, enim huvipakkuv eriala täiendavalt ringiga) 
□Animatsioon  □Graafiline disain     □Mööblidisain  □Stsenograafia 
□Arhitektuur  □Keraamika   □Nahakunst   □Tekstiilikunst 
□Ehtekunst  □Klaasikunst   □Restaureerimine  □Toote disain 
□Fotograafia  □Maalikunst   □Sisearhitektuur  □Videokunst 
□Graafika   □Moedisain   □Skulptuur    
□Muu:…………………………………………………………………………………………….…… 

    
Lapsevanema andmed: 
(vajalik täita juhul, kui õpilane on alaealine) 
Eesnimi ………………….……………….………..  Perekonnanimi…………………………………… 
Isikukood …………………………………….……   
Telefon ………………………………………….…  e-post ……………………………………….....…. 
 
Õppetasu maksja andmed: 
(esitamiseks Maksu- ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta, vt Tulumaksuseaduse §26 l 2) 
Eesnimi ………………….………………………...  Perekonnanimi………………………..………..… 
Isikukood …………………………………………. e-post …………………………………………….. 
 

 
Allkirjastades kinnitan, et olen tutvunud Viljandi Kunstikooli põhimäärusega ja Viljandi Linnavalitsuse määruse  
“Viljandi linna huvikoolide õppetasude maksmise ja vabastamise kord” kooli kodulehel http://viljandikunstikool.ee 
ning kohustun tasuma kunstikooli õppemaksu linnavalitsuse poolt kehtestatud määras.  
Kui õpilane ei soovi enam Kunstikooli õppetöös osaleda, kohustun sellest teavitama kooli kirjalikult jooksva kuu 
25ndaks kuupäevaks. 
Olen teadlik, et esitatud andmeid kasutatakse seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse põhimõttel. 
 
Nõustun, et Viljandi Kunstikoolis ja kunstikooli üritustel tehtud foto- ja videojäävustusi, millel on õpilane või tema töö, 
võib vajadusel kasutada meedias ja kooli kodulehel. 
  
Kuupäev …………………………..                       Avalduse esitaja allkiri ……………………………... 
TEADE ÕPPETASU MAKSJALE 
Õppetasude arvestuse periood 1. september kuni 31.mai. Alus: Viljandi Linnavalitsuse määrus 13.juuli 2015 nr 16  
Õppetasude vabastamise taotluse esitamise tähtajad: 15. okt ja 15. jaan. info: http://www.viljandi.ee/avalduse-vormid 
Eesti Lasterikaste Perede Liidu toetuse tähtajad: 1. okt. ja 1. märts. info: http://www.lasterikkad.ee/laste-arenguvoimaluste-
toetamine/huvikooli-ringitasude-toetus/  

 
Viljandi Kunstikooli telefon: 53 313 885; e-post:info@viljandikunstikool.ee;  
koduleht: http://viljandikunstikool.ee; Stuudium  http://viljandikunst.ope.ee 
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