
                                                                                                    

 
 

 

 

K O R R A L D U S 

 

Rakvere                                                                               22. november 2021 nr 767 

 

 

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine Rakvere linna 

haridusasutustes ja huvikoolides 2022. aastal 

 

 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5, koolieelse lasteasutuse seadus § 27 

lg 7 ning huvikooli seaduse § 21 lg 3, annab Rakvere linnavalitsus k o r r a l d u s e: 

 

1. Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Rakvere linna 

üldhariduskoolides, koolieelsetes lasteasutustes ning huvikoolides 2022. aastal järgmiselt:  

 

asutus     kohamaksumus aastas kohamaksumus kuus*  

 

Rakvere Põhikool    2 623 eurot  219 eurot  

Rakvere Gümnaasium   1 698 eurot  142 eurot  

Rakvere Reaalgümnaasium   1 197 eurot  100 eurot  

Rakvere Triinu Lasteaed   4 882 eurot  407 eurot  

Rakvere Kungla Lasteaed   4 404 eurot  367 eurot  

Rakvere Rohuaia Lasteaed   3 676 eurot  306 eurot  

Rakvere Muusikakool   3 080 eurot  257 eurot  

Rakvere Muusikakool – lisa aastad  1 169 eurot    97 eurot  

Rakvere Muusikakool – eelklass     671 eurot    56 eurot 

Rakvere Muusikakool – eelklass pilliõppega   894 eurot    75 eurot 

Rakvere Muusikakool – laulustuudio    409 eurot    34 eurot  

Rakvere Muusikakool – harrastusõpe 1 043 eurot    87 eurot  

Rakvere Spordikool    1 076 eurot    90 eurot.  

 

* Kohamaksumus kuus on kohamaksumus aastas jagatuna kaheteistkümnele kuule, kui teise 

kohaliku omavalitusega ei ole kokku lepitud teisiti. 

 

2. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022. a. 

 

3. Rakvere linnavalitsus võib muuta korralduse punktis 1 sätestatud õppekoha tegevuskulu 

arvestuslikku maksumust, kui muutuvad maksumuse arvestuse aluseks olevad kulud.  

 

4. Korraldus jõustub 23. novembril 2021. a. 

 

5. Isikul, kelle õigusi korraldusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Rakvere Linnavalitsusele asukohaga Rakvere, Lai 



tn 20 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast korraldusest või toimingust 

teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Triin Varek      (allkirjastatud digitaalselt) 

linnapea      Riina Männiste                                

linnasekretär                                                         


