
 

2019/20 ÕPPEAASTA ÕPPEMAKSUD alates 01.09.2019.   

Kinnitatud juhatuse otsusega 10.07.2019 

 

          

 
NB! Kohaliku omavalitsuse (KOV) poolt makstav huvitegevuse toetus on arvatud Võimlemisklubi Piruett õppemaksu määra sisse ja hinnakirjas olevalt 

õppemaksult lapsevanemale eraldi soodustust ei arvestata. 

Juhul, kui õpilane on Tallinna linna, Viimsi valla ja Harku valla elanikeregistris ja lapsevanem jätab “kinnituse” tegemata, on klubil õigus tõsta 

õppemaksu sõltuvalt vanusest (7-19 eluaastat) ja KOV toetusest 16.70-24.00 EUR/kuus. 

Rae valla lapsevanemad saavad toetust küsida oma KOV. Rohkem infot siin:  http://www.rae.ee/ 

 

 
Rühm õppemaks kokku sh. kohamaks kuutasu ilma spordiklubi kinnituseta 

    

KESKLINN      

mudilased 2,5 - 4 aastased 45 € 22.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

4-6 a Helle tantsuline võimlemine 55 € 27.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

4-7 a Nele tantsuline võimlemine 55 € 27.50 € 
71.70 € 

7. aastaseks saamisel tuleb kinnitus teha! Nooremate laste 
eest kinnitust teha ei saa. 

6-9 a hommikune rühm 60 € 30 € 76.70 € 

7-9 a Helle tantsuline võimlemine 60 € 30 € 76.70 € 

8-12 a tantsuline võimlemine 60 € 30 € 76.70 € 

12-15 a showtants 65 € 32.50 € 86.70 € 

     

http://www.rae.ee/


LASTEAIAD    

Kullerkupu 3-4 35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Kullerkupu 5-7 35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Linnamäe 35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Loitsu 4-7 35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Vikerkaare 4-7 35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Vindi  35 € 17.50 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

    

FILIAALID    

Haabersti 4-6 40 € 20 € rühm ei saa kinnitust teha – vanus mitte sobiv 

Haabersti 6-8 45 € 22.50 € 
61.70 € 

7. aastaseks saamisel tuleb kinnitus teha! Nooremate laste 
eest kinnitust teha ei saa. 

Haabersti 8-10 50 € 25 € 66.70 € 

Jüri  6-8 akro 45 € 22.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Jüri  8-12  ako 50 € 25 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Jüri 4-6 mudilased 45 € 22.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Jüri 6-8 tantsuline 45 € 22.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Pääsküla  45 € 22.50 € 61.70 € 

Püünsi 4-6 45 € 22.50 € 61.70 € 

Püünsi 7-10 45 € 22.50 € 61.70 € 

Saku 5-6  15 € 7.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Saku 7-9 45 € 22.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

Saku 9-12 45 € 22.50 € rühm ei pea kinnitust tegema 

    

TÄISKASVANUD    

Daamid 1 (sh. liikmem.) 20 €  rühm ei pea kinnitust tegema 

Daamid 2 (sh.liikmem.) 28 €  rühm ei pea kinnitust tegema 

 


