
V I L J A N D I  L I N N
LINNAVALITSUS

KORRALDUS

5. märts 2018   nr 124

Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse
taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 
ja  Viljandi  Linnavolikogu  29.05.2014  määruse  nr  14  ,,Viljandi  linna  huvikoolide  õppetasu 
maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ alusel:

1. Õppetasu maksmise 100% soodustust on õigus taotleda:
1.1. Viljandi Spordikoolil Audentese Spordigümnaasiumi õppuritele, kes on kantud Viljandi 
Spordikooli nimekirja.
1.2. Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elukoha aadressi omava õppuri vanemal 
eestkostjal  või  hooldajal  (edaspidi  taotleja),  kelle  elukoha  aadress  ühtib  õppuri  elukoha 
aadressiga ning täidetud on vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
1.2.1. Toimetulekutoetust  saava pere taotleja saab taotleda õppetasu maksmisest  100% 
soodustust  iga  õppuri  kõigi  huvikoolide  ringide  kohta  toimetulekutoetuse  saamisele 
järgneval kuul, esitades avalduse I osa.
1.2.2. Taotleja,  kelle  peres  õpivad  huvikoolis  3  õppurit,  saab  taotleda  õppetasu 
maksmisest  100%  soodustust  iga  õppuri  ühe  huvikooli  ühe  ringi  kohta,  esitades 
avalduse I osa 15. jaanuariks ja 15. oktoobriks. 
1.2.3. Taotleja,  kelle  peres  kasvab 4 või  enam last  vanuses  0-19 aastat,  saab taotleda 
õppetasu maksmisest 100% soodustust iga õppuri ühe huvikooli ühe ringi kohta, esitades 
avalduse I osa 15. jaanuariks ja 15. oktoobriks. 
1.2.4. Taotleja,  kelle  sissetulek  ühe  perekonnaliikme  kohta  on  väiksem  kui  75% 
kehtestatud alampalgast, saab taotleda õppetasu maksmisest 100% soodustust iga õppuri 
ühe  huvikooli  ühe  ringi  kohta,  esitades  taotluse  I  ja  II  osa  koos  vajalike  lisadega 
15. jaanuariks ja 15. oktoobriks. 

2. Taotleja poolt esitatud andmete võimaliku muutumise korral menetletakse avaldusi igakuiselt 
15. kuupäeva seisuga.

3. Taotlused, mis laekuvad peale 15. kuupäeva, arvestatakse soodustuse saamiseks järgmise kuu 
eest.

4. Haridus- ja kultuuriamet esitab taotluste põhjal koostatud ettepaneku soodustuse andmise ja 
lõpetamise kohta Viljandi Linnavalitsusele kinnitamiseks. 

5. Soodustuse saaja  on kohustatud  teavitama soodustuse  saamise õiguse  lõppemisest  Viljandi 
Linnavalitsust.

6. Erahuvikooli  õppuri  õppetasu  soodustus  kantakse  taotleja  arveldusarvele  esitatud 
kuludokumentide  alusel.  Soodustuse  saamise  õigus  on  õppuril,  kelle  õpinguid  erahuvikoolis 
kinnitavad andmed kajastuvad EHIS-es (Eesti Hariduse Infosüsteem).



7. Kinnitada avalduse vorm õppetasu maksmisest 100% soodustuse saamiseks (lisa).

8. Tunnistada  kehtetuks  Viljandi  Linnavalitsuse  09.06.2014  korraldus  nr  428  „Huvikooli 
õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine“.

9.  Käesoleva  korraldusega  mittenõustumisel  võib  esitada  30  päeva  jooksul  korralduse 
teatavakstegemisest arvates:
1) vaide Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;
2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 
Tartu.

10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Timpson (allkirjastatud digitaalselt)
linnapea Ene Rink

linnasekretär


