EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

24.05.2019 nr 1-4/45

Põlva Vallavolikogu määruste muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/50 "Mittetulundusliku
tegevuse toetuse andmise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/50 "Mittetulundusliku tegevuse
toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt
1. novembril taotluse Põlva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse, huvihariduse ja
huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetuste taotlemise ja
menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu) kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.
(2) Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluses esitatakse taotleja ja taotletava toetuse andmed.
(3) Taotluses esitatavate andmete koosseis kehtestatakse andmekogu põhimääruses.";
2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta aruande
koos kulu- ja maksedokumentidega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuaril
toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras.";
3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-,
hariduse ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektidele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse Põlva valla eelarvest
mittetulundusliku tegevuse, huvihariduse ja huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektide toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu)
kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.
(2) I taotlusvooru (jaanuar–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on
1. detsember.
(3) II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
(4) III taotlusvooru (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on
1. september.

(5) Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetuse taotluses esitatakse taotleja ja
taotletava toetuse andmed.

(6) Taotluses esitatavate andmete koosseis kehtestatakse andmekogu põhimääruses.";
2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta aruande
koos kulu- ja maksedokumentidega 30 päeva jooksul pärast ürituse toimumist toetuse kasutamise
lepingus sätestatud korras.";
3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/52 "Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/52 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse Põlva valla eelarvest
mittetulundusliku tegevuse, huvihariduse ja huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektide toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu)
kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.";
2) paragrahvi 5 lõiked 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(7) Toetuse taotluses esitatakse taotleja ja taotletava toetuse andmed.
(8) Taotluses esitatavate andmete koosseis kehtestatakse andmekogu põhimääruses.";
3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta
aruande koos kulu- ja maksedokumentidega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15.
jaanuaril toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras.";
4) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 24.05.2019 määruse eelnõu nr 1-4/45 "Põlva Vallavolikogu
määruste muutmine" juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt on volikogu
ainupädevuses toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise
korra kehtestamine.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku muuta järgmisi Põlva Vallavolikogu õigusakte:
1. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/50 "Mittetulundusliku tegevuse
toetuse andmise kord".
2. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektidele toetuse andmise kord".
3.Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruses nr 1-2/52 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse andmise kord".
Nimetatud määruste muutmine on vajalik seoses Põlva valla eelarvest mittetulundusliku
tegevuse, huvihariduse ja huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide
toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu kasutusele võtmisega alates 1. oktoobrist 2019.
Andmekogu lühinimi on PõlvaSpoku.
Spoku on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning
iseteeninduskeskkond elanikule. Süsteemi eesmärk on lihtsustada taotlemist ja kiirendada
omavalitsuse ametniku tööd ning muuta KOVi töö võimalikult läbipaistvaks.
Andmekogu kaudu, mis asub veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva, esitatakse järgmiste
toetuste taotlused ja toetuse kasutamise aruanded:
1. mittetulundusliku tegevuse toetuse
2. kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetus
3. huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Põlva Vallavolikogu 21. märtsi 2019. a otsusega nr 1-3/20 "Andmekogude asutamise ja
andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Põlva Vallavalitsusele" on delegeeritud
Põlva valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamine ja andmekogude
põhimääruste kinnitamine Põlva Vallavalitsusele. Toetuse taotluses esitatavate andmete
koosseisu kehtestab Põlva Vallavalitsus määrusega "Põlva valla toetuste taotluste menetlemise
andmekogu asutamine ja põhimäärus".
Spokut kasutavad edukalt mitmed kohalikud omavalitsused Eestis, sealhulgas Harku vald, Rae
vald, Valga vald, Tartu vald, Rakvere linn, Tartu linn.
Eelnõu sisu
Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/50 "Mittetulundusliku tegevuse
toetuse andmise kord" muutmine
Kehtiva määruse tekst
Eelnõu tekst
§ 3. Toetuse taotlemine
§ 3. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva
esindusõiguslik isik Põlva Vallavalitsusele Vallavalitsusele
(edaspidi
vallavalitsus)
(edaspidi
vallavalitsus)
hiljemalt
1. hiljemalt 1. novembril taotluse Põlva valla
novembril vormikohase taotluse. Taotluse eelarvest
mittetulundusliku
tegevuse,
vorm avalikustatakse Põlva valla veebilehel huvihariduse ja huvitegevuse ning kultuuri-,
www.polva.ee (edaspidi veebileht). 2018. spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide
aastal esitatakse taotlus hiljemalt 15. toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu

detsembril.
(2) Taotlusele lisatakse järgmised
dokumendid:
1) planeeritav tegevusaasta eelarve (kulud
kululiikide lõikes, tulud finantsallikate
lõikes);
2) tegevuste läbiviimise kohtade ja aegade
plaan;
3) korraldatavate ürituste loetelu (toimumise
aeg ja koht);
4) tegevuses osalejate nimekiri.
§ 7. Aruandlus
(1) Toetuse 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.
§ 9. Rakendussätted
(1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse
rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

(edaspidi andmekogu) kaudu veebilehel
https://piksel.ee/spoku/polva.
(2) Mittetulundusliku tegevuse toetuse
taotluses esitatakse taotleja ja taotletava
toetuse andmed.
(3) Taotluses esitatavate andmete koosseis
kehtestatakse andmekogu põhimääruses.

§ 7. Aruandlus
(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele
andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta
aruande koos kulu- ja maksedokumentidega
hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta
15. jaanuaril toetuse kasutamise lepingus
sätestatud korras.
(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.
Paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektidele toetuse andmise kord" muutmine
Kehtiva määruse tekst
Eelnõu tekst
§ 3. Toetuse taotlemine
§ 3. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja
vallavalitsusele
vormikohase
taotluse. vallavalitsusele taotluse Põlva valla eelarvest
Taotluse vorm avalikustatakse Põlva valla mittetulundusliku tegevuse, huvihariduse ja
veebilehel
www.polva.ee
(edaspidi huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduseveebileht).
ja noorsootööprojektide toetuste taotlemise ja
(2) I taotlusvooru (jaanuar–detsember
menetlemise
andmekogu
(edaspidi
toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg andmekogu)
kaudu
veebilehel
on 1. detsember. 2018. aastal esitatakse
https://piksel.ee/spoku/polva.
taotlus hiljemalt 15. detsembril.
(2)
I taotlusvooru
(jaanuar–detsember
(3) II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg
üritused) taotluste esitamise tähtaeg on on 1. detsember.
1. aprill.
(3) II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad
(4) III taotlusvooru (oktoober–detsember
üritused) taotluste esitamise tähtaeg on
toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg 1. aprill.
on 1. september.
(4) III taotlusvooru (oktoober–detsember
toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg
on 1. september.
(5)
Kultuuri-,
spordi-,
hariduseja
noorsootööprojektide
toetuse
taotluses
esitatakse taotleja ja taotletava toetuse
andmed.

(6) Taotluses esitatavate andmete koosseis
kehtestatakse andmekogu põhimääruses.
§ 7. Aruandlus
(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele
andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta
aruande koos kulu- ja maksedokumentidega 30
päeva jooksul pärast ürituse toimumist toetuse
kasutamise lepingus sätestatud korras.
(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.

§ 7. Aruandlus
(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele
toetuse kasutamise kohta vormikohase
aruande koos kulu- ja maksedokumentide
koopiatega 30 päeva jooksul pärast ürituse
toimumist 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.
Paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 9. Rakendussätted
(1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse
rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/52 "Huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse andmise kord" muutmine
Kehtiva määruse tekst
Eelnõu tekst
§ 1. Üldsätted
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla
eelarvest rahvastikuregistri andmetel Põlva eelarvest rahvastikuregistri andmetel Põlva
vallas elavatele ja õppivatele 7–19-aastastele vallas elavatele ja õppivatele 7–19-aastastele
lastele ja noortele (edaspidi õppur) lastele ja noortele
(edaspidi
õppur)
huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimseks ja huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimseks ja
selles osalemiseks toetuse taotlemise, taotluse selles osalemiseks toetuse taotlemise, taotluse
menetlemise, toetuse andmise ning toetuse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse
kasutamise järelevalve tingimused ja kord. kasutamise järelevalve tingimused ja kord. (2)
(2) Käesolevat määrust ei kohaldata Põlva Käesolevat määrust ei kohaldata Põlva
Vallavalitsuse
(edaspidi
vallavalitsus) Vallavalitsuse
(edaspidi
vallavalitsus)
hallatavate asutuste suhtes.
hallatavate asutuste suhtes.
(3) Ühe õppuri kohta ei saa samaaegselt (3) Ühe õppuri kohta ei saa samaaegselt
taotleda tegevustoetust, õppuritoetust ja taotleda tegevustoetust, õppuritoetust ja
transporditoetust.
transporditoetust.
(4) Toetuse saamiseks esitab taotleja (4) Toetuse saamiseks esitab taotleja
vallavalitsusele
vormikohase
taotluse. vallavalitsusele taotluse Põlva valla eelarvest
Taotluse vorm avalikustatakse Põlva valla mittetulundusliku tegevuse, huvihariduse ja
veebilehel
www.polva.ee
(edaspidi huvitegevuse ning kultuuri-, spordi-, hariduseveebileht).
ja noorsootööprojektide toetuste taotlemise ja
menetlemise
andmekogu
(edaspidi
andmekogu)
kaudu
veebilehel
https://piksel.ee/spoku/polva.
§ 5. Tegevustoetuse taotlemise ja andmise § 5. Tegevustoetuse taotlemise ja andmise
üldpõhimõtted
üldpõhimõtted
(1) Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla (1) Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla
haldusterritooriumil
tegutsev haldusterritooriumil
tegutsev
mittetulundusühing,
mis
võib
olla mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli
erahuvikooli pidaja.
pidaja.
(2) Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui (2) Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui
huviharidust või huvitegevust pakutakse huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva
Põlva valla territooriumil Põlva valla valla territooriumil Põlva valla õppuritele.

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.
(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

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.
(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) Toetuse taotluses esitatakse taotleja ja
taotletava toetuse andmed.
(8) Taotluses esitatavate andmete koosseis
kehtestatakse andmekogu põhimääruses.

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.
§ 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.
§ 14. Rakendussätted
(1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse
rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 12. Tegevustoetuse aruandlus
(1)
Tegevustoetuse
saaja
esitab
vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse
kasutamise kohta aruande koos kulu- ja
maksedokumentidega
hiljemalt
toetuse
kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuaril
toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras.
(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.
§ 14. Rakendussätted
Paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Määrusega muudetakse Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määrust nr 1-2/50
"Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord", Põlva Vallavolikogu 15. novembri
2018. a määrust nr 1-2/51 "Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse
andmise kord" ja Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määrust nr 1-2/52
"Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord".
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 2019. aasta 1. oktoobril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.09.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Haridus- ja kultuuriosakond
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

