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Põltsamaa Muusikakooli õppetasud
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21
lõike 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli
põhimäärus“ § 15 lõike 3 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu
(edaspidi õppetasu) suurused põhiõppes, üldõppes, vabaõppes, eelkoolis ja täiskasvanute õppes
õppijatele.
§ 2. Õppetasud
(1) Põhiõppe õppetasu õpilase kohta kuus on:
1) 40 eurot;
2) 43 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 0,5 akadeemilist tundi nädalas;
3) 45 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,0 akadeemilist tundi nädalas;
4) 48 eurot, kui õpilane õpib põhiõppele lisaks lisapilli 1,5 akadeemilist tundi nädalas.
(2) Üldõppe õppetasu on 35 eurot õpilase kohta kuus.
(3) Vabaõppe õppetasu on 30 eurot õpilase kohta kuus.

(4) Eelkooli õppetasu osalise õppeajaga õpilastele on:
1) rühmatund (noorem rühm) 1 akadeemiline tund nädalas (45 minutit) 9 eurot kuus;
2) rühmatund (vanem rühm) 1 astronoomiline tund nädalas (60 minutit) 12 eurot kuus;
3) individuaaltund 0,75 akadeemilist tundi nädalas (34 minutit) 21 eurot kuus;
4) individuaaltund 0,5 akadeemilist tundi nädalas (22 minutit) 14 eurot kuus.
(5) Täiskasvanute õppe õppetasu ühe akadeemilise tunni (45 minutit, individuaaltund) eest on 18
eurot.
§ 3. Rakendussätted
(1) Põltsamaa Vallavollikogu 21. detsembri 2017 määrus nr 7 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasude
kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud“
Vastavalt huvikooli seaduse § 21 lõikele 3 moodustuvad huvikooli eelarve tulud riigi- ja vallaeelarve
eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt
laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest
tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. Huvikooli kulud kaetakse kooli pidaja poolt
kinnitatud eelarve alusel.
Põltsamaa Muusikakooli põhimääruse § 15 lõike 3 järgi on koolil võtta õppekulude osaliseks
katmiseks õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab vallavolikogu.
2018. aastal oli Põltsamaa Muusikakooli õppetasud seotud riiklikult kehtestatud alampalgaga. Selle
regulatsiooni aluseks oli Põltsamaa Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määrus nr 7 „Põltsamaa
Muusikakooli õppetasude kinnitamine“. Põltsamaa Muusikakooli õppetasud on hetkel ühed vabariigi
kallimad. Näiteks Jõgeva Muusikakoolis 27 eurot (põhiõpe), Paide Muusikakoolis 22 eurot (põhiõpe),
Võru Muusikakoolis 25 eurot (süvaõpe), Viljandi Muusikakoolis 35 eurot (süvaõpe). 2018. aastal on
Põltsamaa Muusikakooli põhiõppe tasu 40 eurot kuus. Seega on mõistlik edaspidi õppetasu
alampalgast lahti siduda ning 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga mitte tõsta. Muusikakooli eelarve
projekt on koostatud arvestusega, et õppetasu uuel aastal ei tõuse.

Põltsamaa Muusikakoolis pakutakse täiskasvanutele pilliõppe võimalust. Tasu võtmise aluseks on
põhimõte, et täiskasvanu kataks õppemaksuga muusikakooli õpetajate keskmise tunnitasu koos
sotsiaalmaksuga. Järgmisel aastal oleks see ümardatuna 18 eurot.
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