
 

 
 

 

 
 

Keila Muusikakooli õppetasu suuruse ja tasuliste teenuste hinna kehtestamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Keila Linnavolikogu 27. veebruari 2007 

määruse nr 7 „Keila linnavara eeskiri“ § 17 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ning Keila 

Linnavolikogu 22. juuni 2021 otsusega nr 17 kinnitatud Keila Muusikakooli põhimääruse § 22 

lõike 3 alusel: 

1. Kehtestada alates 1.jaanuarist 2023 Keila Muusikakoolis järgmised õppetasud ja muude 

tasuliste teenuste hinnad: 

1.1 eelkoolis 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus; 

1.2 eelkoolis 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus; 

1.3 põhikoolis nooremas ja vanemas astmes:  

1.3.1. 65 eurot kuus, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 

rahvastikuregistri järgselt Keila Muusikakooli vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 

1. jaanuari seisuga Keila linn; 

1.3.2. 75 eurot kuus, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Keila 

Muusikakooli vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 

1.3.3. 85 eurot kuus, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt Keila 

Muusikakooli vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 

1.4. lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus; 

1.5. lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus; 

1.6. vabaõppes 1 individuaalne õppetund 25 eurot kord; 

1.7. vabaõppes 1 õppetund õpperühmas 50 eurot kord õpperühma kohta; 

 

1.8. Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamine 5 eurot kuus; 

 

1.9. suure saali üür 30 eurot tund ja 210 eurot päev; 
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1.10. väikse saali üür 20 eurot tund ja 138 eurot päev; 

 

1.11. klassiruumi üür 15 eurot tund ja 102 eurot päev. 

 

2. Keila Muusikakooli õppenõukogul ja direktoril on õigus põhjendatud taotluse alusel 

kooskõlastatult valdkonna abilinnapeaga: 

2.1. vähendada punktis 1 nimetatud õppetasusid või vabastada õppetasu tasumisest; 

2.2. anda punktis 1 nimetatud ruume tasuta kasutada või alandada üüritasu. 

 

3. Tunnistada 1. jaanuarist 2023 kehtetuks Keila Linnavalitsuse 17. veebruari 2022 korraldus nr 

32 „Keila Muusikakooli õppetasu suuruse ja tasuliste teenuste hinna kehtestamine“. 

4. Abilinnapea Maret Lepiksaarel korraldada korralduse teatavakstegemine Keila 

Muusikakoolile ja raamatupidamisteenistusele. 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 

päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Enno Fels 

linnapea (allkirjastatud digitaalselt) 

Maris Mäger 

linnasekretär 
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