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Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

1.

—
Asjaolud ja menetluse käik

Kehtestatakse uued Narva Kunstikooli õppetasu suurused, mis on kehtivatest õppetasu suurustest suuremad
keskmiselt 20% võrra. Õppetasu suurendamine on ajendatud Narva Kunstikooli majanduskulude
märgatavast suurenemisest ja vajadusest katta kooli ülalpidamisega seotud kulud. Õppetasu suuruste
muutmise tagajärjel suureneb Narva linna aastane tulueelarve ca 29 000 euro võrra.

2.—Õiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 8 30 lõige 3 kohaselt linnavalitsus kehtestab oma korraldusega
linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.
3. Otsus
3.1. Kehtestada Narva Kunstikooli õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodil võetava õppetasu suurused
järgmiselt:
3.1.1 Narva Kunstikooli eelkool - 20,00 eurot kuus;
3.1.2. Narva Kunstikooli põhikool - 29,00 eurot kuus;
3.1.3 Narva Kunstikooli lisa-aasta - 34,00 eurot kuus
3.1.4 Kujutav kunst:

Noorte kunstnike osakond — 14,00 eurot kuus;
Avatud stuudio osakond — 22,00 eurot kuus;

3.1.5 Kunst noortele — 29,00 eurot kuus;
3.1.6. Loovus — 22,00 eurot kuus;
3.1.7. Narva Kunstikooli laste kunstiring — 14,00 eurot kuus.

3.2. Kehtestada Narva Kunstikooli isemajandavate vabaõppe kunstiringide õppekulude katmiseks
õppeperioodil võetav õppetasu järgmiselt:
3.2.1 Arvutigraafika vabaklass (noored ja täiskasvanud) - 36,00 eurot kuus;
3.2.2. Keraamika vabaklass (noored ja täiskasvanud) - 36,00 eurot kuus;
3.2.3 Maalimise vabaklass (noored ja täiskasvanud) - 43,00 eurot kuus;
3.2.4 Batik (noored ja täiskasvanud) — 65,00 eurot kuus;
3.2.5 Kunst (nooredja täiskasvanud) — 72,00 eurot kuus;
3.2.6 Veebidisain (noored ja täiskasvanud) — 65,00 eurot kuus.

3.3. Narva Kunstikooli direktoril on õigus vabastada õppetasust vähekindlustatud peredest ja/või
konkursside võitjaid. Vähekindlustatud peredest õppureid vabastatakse õppetasust Narva linna
Sotsiaalabiameti abivajaduse hinnangu alusel. Konkursside võitjaid vabastatakse õppetasust lapsevanema või
hooldajakirjaliku avalduse alusel õppenõukogu otsusel.

4. Rakendussätted
4.1..Korraldus jõustub 01.01.2023.
4.2. Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 14.09.2022. a korraldus nr 655-k »Narva Kunstikooli
õppetasu kehtestamine“.
4.3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päevaJeteatavakstegemisest arvates.
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