
 

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

LINNAVALITSUS 

ÜLDKORRALDUS 

 

7. veebruar 2022   nr 72 

 

Õppekoha tegevuskulu maksumuse 

kinnitamine 2022. aastaks 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, 

huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 

ning Viljandi linna 2022. aasta eelarve alusel: 

 

1. Kinnitada Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu maksumus 

kalendrikuus ühe õpilase kohta 10. jaanuari 2022. aasta seisuga järgmiselt: 

 

 Üldhariduskooli nimetus 
Koos kapitali-

komponendiga 

Ilma kapitali-

komponendita 

1.1. Viljandi Jakobsoni Kool 112,12 100,29 

1.2. Viljandi Kesklinna Kool 110,68 100,49 

1.3. Viljandi Paalalinna Kool 133,83 88,40 

1.4. Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 20,32 20,32 

1.5. Viljandi Kaare Kool 328,93 314,41 

 

2. Munitsipaalüldhariduskoolide õppekohtade osas arveldatakse ilma kapitalikomponendita 

summadega ja punktides 1.1.-1.4. nimetatud asutuste osas arvestatakse vajadusel piirmääraga 96 

eurot, kui tegevuskulude katmises osaleva valla või linnaga ei ole kokku lepitud teisiti. Vastava 

kokkuleppe sõlmimise õigus on haridus- ja kultuuriameti juhatajal. 

 

3. Kinnitada Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu maksumus 

kalendrikuus ühe õpilase kohta koos kapitalikomponendiga 10. jaanuari 2022. aasta seisuga 

järgmiselt: 

 

 Huvikooli nimetus 
Koos kapitali-

komponendiga 

3.1. Viljandi Huvikool 76,64 

3.2. Viljandi Kunstikool 81,83 

3.3. Viljandi Spordikool 86,75 

3.4. Viljandi Muusikakooli süvaõpe   412,94 

3.5. Viljandi Muusikakooli põhiõpe koos lisapilliga 386,95 

3.6. Viljandi Muusikakooli põhiõpe 294,97 

3.7. Viljandi Muusikakooli algõpe 284,22 

3.8. Viljandi Muusikakooli stuudioõpe 98,77 

3.9. Viljandi Muusikakooli kooristuudio 45,94 

3.10. Viljandi Muusikakooli eelaste  3,20 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017040?leiaKehtiv#para83
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017037?leiaKehtiv#para27
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017036?leiaKehtiv#para21
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017021?leiaKehtiv#para6


4. Munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu arvestamise alused: 

4.1. Viljandi linna munitsipaalhuvikooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised 

vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle 

rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. 

4.2. Tegevuskulude hulka arvatakse munitsipaalhuvikooli eelarves kajastatud tööjõu- ja 

majandamis- ja muud kulud (kontgrupid 50, 55 ja 60) ning eelpoolnimetatule lisatakse 

eelarveaasta põhivara amortisatsiooni kulu (kapitalikomponent). 

4.3. Tegevuskulude hulka ei arvata munitsipaalhuvikooli kulusid, mille katab õpilane või vanem 

ja  saadud sihtlaekumiste või annetuste arvelt tehtavad kulusid. 

4.4. Arved tegevuskulude katmises osalemise eest esitatakse 9-kuulise õppeperioodi eest. Ühe 

õppekoha tegevuskulu arvutamisel jagatakse munitsipaalhuvikooli eelarveaasta tegevuskulude 

summa 9 kuuga ja huvikooli õpilaste arvuga konkreetse kalendrikuukuu 10. kuupäeva seisuga. 

4.5. Kui kohalik omavalitsus keeldub tasumast õpila(st)e eest, kelle rahvastikuregistri järgne 

elukoht asub selle omavalitsuse haldusterritooriumil, siis arvatakse need õpilased, kelle eest ei 

tasu õppekoha tegevuskulu kohalik omavalitsus või lapsevanem, munitsipaalhuvikooli õpilaste 

nimekirjast välja alates kohaliku omavalitsuse poolt tasumisest keeldumise teatise kättesaamise 

päevast või kohalikule omavalitsusele huvikooli õppekoha tegevuskulude eest esitatud arvete 

maksetähtaja ületamisel rohkem kui 30 kalendripäeva. 

 

5. Volitada Viljandi Linnavalitsuse rahandusametit igakuiselt vastavalt üldhariduskoolide ja 

huvikoolide eelarvetele ja õpilaste arvudele konkreetse kalendrikuu 10. kuupäeva seisuga ümber 

arvutama üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude maksumust ning arvutuste alusel 

koostama ning esitama valdadele ja linnadele tegevuskulude katmises osalemise eest arveid.  

 

6. Kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personali 

töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu maksumus kalendrikuus ühe lapse kohta 2022. 

aastaks järgmiselt: 

 

 Lasteaia nimetus 
Koos kapitali-

komponendiga 

Ilma kapitali-

komponendita 

6.1. Viljandi Lasteaed Krõllipesa  381,11 342,02 

6.2. Viljandi Kesklinna Lasteaed 410,15 378,12 

6.3. Viljandi Lasteaed Karlsson 321,47 297,32 

6.4. Viljandi Lasteaed Männimäe tavarühm 373,87 362,77 

6.5.  Viljandi Lasteaed Männimäe HEV rühm 947,10 865,01 

 

7. Munitsipaallasteaedade õppekohtade osas arveldatakse ilma kapitalikomponendita summadega, 

kui tegevuskulude katmises osaleva valla või linnaga ei ole kokku lepitud teisiti. Vastava 

kokkuleppe sõlmimise õigus on haridus- ja kultuuriameti juhatajal. 

 

8. 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. 

 

9. Üldkorraldus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. a. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Madis Timpson    (allkirjastatud digitaalselt) 

linnapea     Ene Rink 

linnasekretär 


