
JUHEND: Kuidas registreerida laps Pärnu Linna huvikooli ARNO digitaalses keskkonnas. 

1. Ava veebibrauseris aadress: https://arno.parnu.ee/avaleht/ 

2. Vali ülemise menüüriba paremast nurgast nupp „SISENE“ 

3. Vali endale sobiv autentimise viis: ID kaart, Smart ID või mobiili ID ja logi ARNO keskkonda sisse. 

 

 

4. Vali ülemiselt menüüribalt nupp pealkirjaga „MINU LAPSED“ ja ava see 

5. Seejärel vali lapse nime all olevast nupureast roheline nupp pealkirjaga „HUVIKOOLI TAOTLUS“ 

 

6. Seejärel avaneb taotluse vorm, kus tuleb täita mitmeid erinevaid lahtreid. 

7. Huvikooli taotlusel tuleb üle vaadata ja täita ülevalt alla järgmised andmed – Lapse nimi ja 

Lapsevanema nimi ja isikukood selle järel mis on ARNO-s automaatselt täidetud lahtrid. Seejärel 

vaadake üle oma meiliaadress, telefoninumber ja kontaktaadress.  Lahtrid - õpilase e-maili 

aadress ja telefoni number ei ole kohustuslikud väljad. 

https://arno.parnu.ee/avaleht/


 

8. Seejärel tuleb valida rippmenüüst  lapse emakeel. Huvikoolina valida  rippmenüü lahti klõpsates 

„Pärnu Kunstide Kool“. Järgmisena peab rippmenüüst valima soovitud rühma, kuhu soovite oma 

last registreerida (näiteks Kristel Pajos kunstiring, Rein Laose Teatristuudio või vms). 

9. Ennem avalduse esitamist tuleb kinnitada veel, et olete tutvunud kooli põhimäärusega (lisage 

klõpsuga linnuke)  ja „lepingut sõlmides olete te kursis oma kohustusega tasuda huvikooli eest 

igakuiselt ka õppemaks esitatavate arvete alusel“ (lisage klõpsuga ka teine linnuke). Seejärel 

Saate oma taotluse kinnitada vajutades all vasakus nurgas olevale nupule „ESITA TAOTLUS“ 

 

 

 



10. Kui taotlus on esitatud siis saadab ARNO teie meilile taotluse kinnitamise lingi 

topeltautentimiseks. Kinnitage ka see ning siis võib laps rahulikult ringitunnis käima hakata. 

11. Kui te olete lepingu sõlminud, siis hakkavad teie e-postile laekuma arved, mille alusel saate 

tasuda lapse ringis osalemise eest. Arved laekuvad iga kuu 20. kuupäevaks ning need tuleb 

tasuda jooksva kuu jooksul. 

 

NB! Palun jälgige oma lepingut ja arvete tasumist ning lõpetage ARNO-s leping kohe, kui laps ei soovi 

enam ringitunnis osaleda. Kui lõpetate lepingu ennem jooksva kuu 15. kuupäeva, siis jooksva kuu 

eest arvet enam ei esitata. Kui aga lõpetate lepingu kuu teises pooles, tuleb teil lepingu järgi tasuda 

ka jooksva kuu eest laekuv arve. 

 

Tänan, et olete meie koolile hea koostööpartner ja täidate lepingus võetud kohustusi õigeaegselt. 

 

Pärnu Kunstide Kool 

 


