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Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
andmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja
noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja § 15¹ alusel
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas
elavatele ja õppivatele 7–19-aastaste lastele ja noortele (edaspidi õppur) huvihariduse ja
huvitegevuse läbiviimseks ja selles osalemiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse
andmise ning toetuse kasutamise järelevalve tingimused ja kord.
(2) Käesolevat määrust ei kohaldata Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate
asutuste suhtes.
(3) Ühe õppuri kohta ei saa samaaegselt taotleda tegevustoetust, õppuritoetust ja
transporditoetust.
(4) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotluse vorm
avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee (edaspidi veebileht).
§ 2. Toetuse andmise eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on:
1) lastele ja noortele suunatud kultuurilise, sportliku või muu vaba aja tegevuse arendamine
Põlva vallas;
2) vaba aja sisustamiseks paremate võimaluste ning tingimuste loomine;
3) süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse
parendamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas
ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti.
§ 3. Mõisted
Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) huvikool on huvihariduse omandamise võimalusi pakkuv haridusasutus;
2) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad on kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud,
kes võimaldavad Põlva valla lastel ja noortel osaleda huvihariduses ja huvitegevuses;
3) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et
omandada teadmised ja oskused valitud valdkonnas;
4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavad ja õppivad 7–19-aastased lapsed ja
noored, kes osalevad huvihariduses ja huvitegevuses.
§ 4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on:
1) tegevustoetus;

2) õppuritoetus;
3) transporditoetus;
4) andeka noore toetus.
§ 5. Tegevustoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted
(1) Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing,
mis võib olla erahuvikooli pidaja.
(2) Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva valla
territooriumil Põlva valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Põlva valla
arengukavaga ja Põlva valla huvihariduse ning huvitegevuse kavaga.
(3) Taotlus esitatakse hiljemalt 1. detsembril. 2018. aastal esitatakse taotlus hiljemalt 15.
detsembril.
(4) Toetus antakse toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga taotleja õppurite nimekirjas oleva
iga 7–19-aastase liikme kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda
nädalas. Toetus antakse üheks eelarveaastaks pearaha põhimõttel järgmiselt:
1) 7–13-aastased õppurid;
2) 14–19-aastased õppurid.
(5) Taotlejatele, kes on Põlva valla haldusterritooriumil tegutsenud taotluse esitamise hetkeks
vähem kui üks aasta, antakse toetust koefitsiendiga 0,5.
Juhtkomisjonile laekunud ettepanek volikogus arutamiseks:
(5) Toetust antakse:
1) taotlejatele, kes on Põlva valla haldusterritooriumil tegutsenud taotluse esitamise hetkeks
vähem kui üks aasta koefitsiendiga 0,5;
2) Eesti meistrivõistlustel osalenud ja vastava alaliidu juures litsentsi omavale 7–13-aastasele
õppurile koefitsiendiga 1,25 ja 14–19-aastasele õppurile koefitsiendiga 1,5;
3) Eesti noortekoondises osalevale õppurile koefitsiendiga 2,0.
(6) Tegevustoetust võib kasutada esmajärjekorras treenerite/juhendajate/õpetajate tasustamiseks
ning huvihariduseks ja huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste üürimiseks. Kui nimetatud
tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muudeks huvitegevuse kuludeks (töövahendite,
õppematerjalide soetamine, võistlussõidud, õppelaagrid, inventari hankimine, osalustasud, jms).
(7) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, aasta eelarve kogusumma ning
toetuse kasutamise otstarve.
(8) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) treenerite/juhendajate/õpetajate nimekiri (nimi, isikukood) ja õppurite nimekiri (nimi,
isikukood, elukoht rahvastikuregistri andmetel) ning treeneritel info vastava spordiala treeneri
kutsetunnistuse omamise kohta ja teistes valdkondades tegutsevatel juhendajatel/õpetajatel info
valdkonnas tegutsemiseks vajalike kompetentside omamise kohta;
2) koopiad tegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest
või üürilepingutest või muust kasutamisõigust tõendavast dokumentatsioonist;
3) planeeritav aasta eelarve (kulud kokku, sh kululiigid ja andmed tulude kohta
finantseerimisallikate lõikes);
4) huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
5) korraldatavate ürituste loetelu (toimumise aeg ja koht);
6) spordi valdkonnas tegutsevad huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad lõppenud hooajal
tiitlivõistlustel saavutatud tulemused (kui taotluse esitamise tähtajaks ei ole hooaeg veel
lõppenud, esitatakse nimetatud andmed tulemuste selgumisel);
7) erahuvikoolidel kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.
§ 6. Õppuritoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted
(1) Õppuritoetust antakse õppuri õppekoha kulude katmiseks, kui õppur osaleb huvihariduses või
huvitegevuses väljapool Põlva valda ning selle suurus on kuni 75% õppekoha maksumuse
määrast. Õppuritoetust antakse õppuri osalemiseks ühes huvikoolis või huviringis.
(2) Õppuritoetust saab taotleda õppuri vanem ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui:

1) Põlva valla huvikoolis või haldusterritooriumil puudub vastava huvihariduse või huvitegevuse
erialal õppimise võimalus;
2) õppur osaleb huvihariduses või huvitegevuses väljapool Põlva valda ja see asub tema
elukohale lähemal kui Põlva vallas pakutav teenus.
(3) Taotlus õppekoha kulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus
õppekoha kulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.
§ 7. Transporditoetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted
(1) Transporditoetust makstakse huvihariduses ja huvitegevuses osaleja transpordikulude
katmiseks. Transporditoetust antakse õppuri osalemiseks ühes huvikoolis või huviringis.
(2) Transporditoetust saab taotleda õppuri vanem ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui
Põlva valla huvikoolis või haldusterritooriumil puudub vastava huvihariduse või huvitegevuse
erialal õppimise võimalus.
(3) Taotlus transpordikulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus
transpordikulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.
§ 8. Andeka noore toetuse taotlemise ja andmise üldpõhimõtted
(1) Andeka noore toetust antakse Põlva vallas huvihariduses või huvitegevuses osaleva õppuri
või noore osalemiseks rahvusvahelisel üritusel (võistlus, laager, konkurss, haridus- või
noorteprogramm), mis toetab tema võimetekohast arengut.
Vallavalitsuse muudatusettepanek johtuvalt määruse § 5 lõikele 5 esitatud muudatusettepanekust
on täiendada § 8 lõiget 1 teise lausega järgmises sõnastuses:
"Toetust antakse ka õppurile või noorele, kes on toetuse eraldamise aastal Eesti noortekoondise
liige omas vanuseklassis või Eesti esinduskollektiivi liige omas vanuserühmas.".
(2) Andeka noore toetust saab taotleda õppuri vanem, alates 18. eluaastast õppur ise või
huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja.
(3) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse kasutamise eesmärk
ja põhjendused.
§ 9. Taotluse menetlemine
(1) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib esitatud
taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust ning esitab
vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks.
(2) Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse
andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste
kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta
taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus
tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.
(3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat,
kui:
1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.
§ 10. Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine
(1) Tegevustoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva
jooksul Põlva valla eelarve vastuvõtmisest.
(2) Õppuritoetuse ja transporditoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab
vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.
(3) Andeka noore toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30
päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
(4) Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.
(5) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:

1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Põlva valla eelarvest varasemalt eraldatud toetuse
kasutamise lepingus sätestatud kohustusi s.h ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt või ei ole
tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet;
2) taotlejal on võlgnevus Põlva valla ees;
3) taotluses nimetatud tegevus ei toeta käesoleva määrusega sätestatud toetuse andmise eesmärke
ja otstarvet;
4) esinevad muud põhjendatud asjaolud.
(6) Taotlejat teavitatakse toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest kirjalikult
posti või e-posti teel 14 päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemist.
(7) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse veebilehel.
§ 11. Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine
(1) Tegevustoetuse väljamaksmist ja kasutamist reguleerib määrus ning vallavalitsuse ja toetuse
saaja vahel sõlmitud toetuse kasutamise leping.
(2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
2) toetuse väljamaksmise tingimused ja tähtaeg;
3) poolte õigused ja kohustused;
4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
5) vastutus lepingu rikkumise korral;
6) muud olulised lepingutingimused.
(3) Taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui
taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu
sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlus
lõpetatakse haldusaktiga.
(4) Õppuritoetus, transporditoetus ja andeka noore toetus makstakse välja korralduse alusel.
§ 12. Tegevustoetuse aruandlus
(1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande
koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15.
jaanuariks lepingus sätestatud korras. Aruande vorm avalikustatakse veebilehel.
(2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja
esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja,
selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus
tagasi nõuda.
§ 13. Järelevalve
(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab menetleja.
(2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust, õppuri osalemist
ja omapoolse osalustasu tasumist huvihariduses ja huvitegevuses ning määruses sätestatud
kohustustest kinnipidamist.
(3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või
muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku
teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
6) muudel lepingus sätestatud juhtudel või põhjendatud asjaoludel.
(4) Toetuse tagasinõudmisel lõpetab vallavalitsus ühepoolselt tegevustoetuse saajaga lepingu.
§ 14. Rakendussätted
(1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.
(2) Tunnistatakse kehtetuks:

1) Laheda Vallavolikogu 27. detsembri 2007. a määrus nr 23 "Huvihariduse toetamise kord";
2) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 9 "Vastse-Kuuste valla eelarvest
huvihariduse toetamise kord";
3) Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 17 "Huvitegevuse ja -hariduse
kompenseerimise kord";
4) Laheda Vallavolikogu 14. detsembri 2016. a määrus nr 22 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord".
(3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 03.08.2018 määruse eelnõu nr 1-4/90 "Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord" juurde
Sissejuhatus
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõikest 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi
ETHS) § 141 lõikest 41 tulenevalt peab uus moodustunud omavalitsusüksus kehtiva õigusnormi
pärast haldusreformi uuesti kehtestama. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni
uue moodustunud omavalitsusüksuse organite poolt uue õigusnormi kehtestamiseni sellel
territooriumiosal, kus nad enne omavalitsusüksuste ühinemist kehtestati.
Arvestades haldusreformi seadusest ning ETHS-ist tulenevat eeldust ja kohustust, et pärast
kohalike omavalitsuste ühinemist kehtestab uus omavalitsusüksus kogu õigusliku regulatsiooni
uuesti, on välja töötatud kogu Põlva valla haldusterritooriumil kehtiva määruse eelnõu
kehtestamaks Põlva valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele ja
õppivatele 7–19-aastaste lastele ja noortele huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimseks ja selles
osalemiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse kasutamise
järelevalve tingimused ja kord.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt on toetuste andmise ja
valla eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine vallavolikogu
ainupädevuses.
Noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 kohaselt on noorteühingute, noorteprogrammide ja
noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused
ja korra kinnitamine vallavolikogu ülesanne.
Noorsootöö seaduse § 15¹ alusel määratakse riigieelarvest kooskõlas riigieelarve seadusega
valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja
juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs ning määruse mõjud
Määruse uue redaktsiooni kehtestamine on tingitud vajadusest kehtestada kogu Põlva valla
haldusterritooriumit hõlmav ühtne regulatsioon. Eesmärgiks seatakse ka halduskoormuse
vähendamine.
Käesoleval ajal on laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamine
reguleeritud järgmiste õigusaktidega:
1. Laheda Vallavolikogu 14. detsembri 2016. a määrus nr 22 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord". Nimetatud korra kohaselt võis huvialatoetust taotleda nii vanem kui teenuse
pakkuja, toetati huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumist ja MTÜ-des osavõtutasu maksmist.
Transpordikulusid ei toetatud. Toetuse kasutamiseks lepingut ei sõlmitud, toetus kanti
huvihariduse pakkujale arvete alusel.
2. Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 17 "Huvitegevuse ja -hariduse
kompenseerimise kord". Nimetatud korra kohaselt võis toetust taotleda lapsevanem, kellele
kompenseeriti lapse huvihariduses või huvitegevuses osalemisel 90% õppekoha maksumusest.
Toetuse saajad kinnitas vallavalitsus korraldusega. Toetus maksti välja kas huvikooli või
lapsevanema poolt esitatud arvete alusel.

3. Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 9 "Vastse-Kuuste valla eelarvest
huvihariduse toetamise kord". Nimetatud korra kohaselt võis toetust taotleda lapsevanem.
Huvihariduse toetusega määras 75% huvikooli kohatasust õpilase kohta kuus toetati õpilase
osalemist ühes huvikoolis ühel alal. Sõidukulusid ei kompenseeritud. Toetuse saajad kinnitas
vallavalitsus korraldusega. Toetus kanti üle huvikoolile esitatud arve alusel.
4. Ahja vallas ei olnud volikogu kehtestatud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda.
Vallavalitsuse korralduse alusel maksti Ahja valla lapse eest õppekoha tegvuskulu huvikoolis
õppimisel.
5. Põlva vallas on tegutsenud kolm munitsipaalhuvikooli, mille kulud kaetakse valla eelarvest.
Lapsevanem tasus igakuiselt õppetasu.
Põlva vallas on tegutsenud kaheksa MTÜ-d, kes on pakkunud võimalusi huvihariduseks ja
huvitegevuseks kokku umbes 400 lapsele ja noorele. Nende vanemad on tasunud igakuiselt
õppetasu. MTÜ-d taotlesid Põlva vallast tegevustoetust kas Põlva Vallavolikogu 29. jaanuari
2014. a määruse nr 10 "Kultuuri- ja noorteühingutele toetuse andmise kord" või Põlva
Vallavolikogu 14. septembri 2016. a määruse nr 28 "Sporditoetuste andmise kord" alusel,
sõltuvalt tegevuse valdkonnast.
Eelnõuga kavandatavaid huvihariduse ja huvitegevuse toetamise põhimõtteid arutati 24.
septembril 2018 kohtumisel valdkonnas tegutsevate MTÜ-de juhtidega.
2018. aasta eelarve koostati ühinemise eelsete valavalitsuste poolt koostatud eelarveprojektide
alusel ning igas piirkonnas kehtiva korra alusel eraldati MTÜ-dele tegevustoetusi ning projektide
läbiviimise toetusi. Järgnev tabel annab ülevaate vastavatest summadest 2018. aastal. Tabel ei
kajasta summasid, mis olid ürituste korraldamiseks planeeritud valdade allasutuste eelarvetes.
Mittetulunduslik
Sihtasutuse
tegevus sh üritused
tegevus
VastseKuuste vald
Mooste vald
Mooste vald
Laheda vald
Ahja vald

MTÜ-de tegevustoetus
Kultuur,
Sport
noorsootöö

MTÜ-de
projektid/üritused

20850.sh noored
9570.-

31500.-

9090.8468.15000.31800.MTÜ Virbel Mooste
Rahvamuusikakool
1900.38000.-

Põlva vald

30990.sh noored
28190.-

Määrusega kehtestatakse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord Põlva vallas.
Laheda Vallavolikogu 14. detsembri 2016. a määrus nr 22 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord", Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 17 "Huvitegevuse ja hariduse kompenseerimise kord", Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 9
"Vastse-Kuuste valla eelarvest huvihariduse toetamise kord" ja Laheda Vallavolikogu 27.
detsembri 2007. a määrus nr 23 "Huvihariduse toetamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.
Määruse jõustumine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused
kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses eneses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega. Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 2018. aasta 1.
detsembril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 26.09.2018 istungil ja suunatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks kõikidele Põlva Vallavolikogu komisjonidele.
Arengukomisjon (juhtkomisjon) menetles kõiki esitatud muudatusettepanekuid 05.11.2018.
Juhtkomisjoni poolt heaks kiidetud muudatusettepanekud, mis vallavalitsuse 07.11.2018 istungil
heakskiidu leidsid, on käesolevasse eelnõusse sisse viidud.
Määruse eelnõus kajastatakse ettepanekud (eelnõus märgitud lilla tekstiosaga), mida
vallavalitsus 07.11.2018 istungil heaks ei kiitnud.
Vallavalitsus ei toetanud muudatusettepanekut, mis laekus juhtkomisjonile 05.11.2018 ning
millega soovitakse muuta § 5 lõiget 5 sõnastades selle järgmiselt:
(5) Toetust antakse:
1) taotlejatele, kes on Põlva valla haldusterritooriumil tegutsenud taotluse esitamise hetkeks
vähem kui üks aasta koefitsiendiga 0,5;
2) Eesti meistrivõistlustel osalenud ja vastava alaliidu juures litsentsi omavale 7–13-aastasele
õppurile koefitsiendiga 1,25 ja 14–19-aastasele õppurile koefitsiendiga 1,5;
3) Eesti noortekoondises osalevale õppurile koefitsiendiga 2,0.
Vallavalitsus ei toeta ettepanekut osaliselt, sest suurema koefitsiendi määramine ainult ühes
valdkonnas so spordivaldkonnas tegutsevatele noortele, ei ole põhjendatud. Litsentside ostmise
ja seeläbi Eesti Jalgpalliliidu poolt korraldatavatel turniiridel osalemise võimaluste saamise
otsustab iga klubi ise.
Vallavalitsus nõustub sisuliselt ettepanku selle osaga, mis puudutab Eesti noortekoondise
tasemele jõudnud noori ja nende täiendava toetamise vajadust. Mõistlik on seda teha mitte
tegevustoetuse osana, kasutades suuremat koefitsienti vaid eraldi andeka noore toetusena,
laiendades seda võimalust kõikides huvihariduse ja huvitegevuse valdkondades tegutsevatele
noortele. Sellisel juhul on võimalik toetus seotud kindla isikuga.
2018. aastal eraldati toetust 19 noorele (igaüks 200 €), kes võistlesid omal erialal Eesti
noortekoondise koosseisus.
Vallavalitsuse muudatusettepanek johtuvalt määruse § 5 lõikele 5 esitatud muudatusettepanekust
on täiendada § 8 lõiget 1 teise lausega järgmises sõnastuses:
"Toetust antakse ka õppurile või noorele, kes on toetuse eraldamise aastal Eesti noortekoondise
liige omas vanuseklassis või Eesti esinduskollektiivi liige omas vanuserühmas.".
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Põlva vallas tegutsevad MTÜ-d
Põlva valla haridusasutused
Põlva valla kultuuriasutused

Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

