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Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö
seaduse § 151 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määrust nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
kord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda:
1) üks kord aastas 6-12 kuu kestvusega huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, taotluse esitamise
tähtaeg on 15. oktoober;
2) jooksvalt eelarveaasta jooksul 1-6 kuud kestva huvitegevuse (hooajaliselt tegutsev huviring)
korraldamiseks, taotlus tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne tegevuse algust.“;
2) paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Korra tingimustele vastava
taotluse puhul otsustab maksmise haridus- ja kultuuriosakond. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud

juhtudel maksta toetust muudel juhtudel tingimusel, et toetus vastab toetuse maksmise eesmärgile.
Sellisel juhul määratakse toetus vallavalitsuse korraldusega.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine“
Kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lõike 1 punktile 5 on kohaliku omavalitsuse volikogu
ainupädevuses toetuste andmise ja valla eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra
kehtestamine. Vastavalt noorsootöö seaduse § 8 vallavolikogu kinnitab noorteühingute,
noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse
taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette omaosaluse tingimused toetuse
saamiseks, toetuse taotluste vormid ning toetuse kasutamise aruandluse korra.
Noorsootöö seaduse § 15¹ lõikele 1 määratakse riigieelarvest vallale täiendavat toetust 7–19-aastaste
noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse
parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid
valitud huvialal; vastavalt lõikele 4 ei tohi eraldatud toetust kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite
omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja
ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Samuti tuleb lähtuda põhimõttest, et huvihariduse ja
huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid.
Põltsamaa Vallavalitsuse 15. jaanuari 2018 korraldusega nr 2-3/2018/6 „Huvihariduse ja
huvitegevuse kava kinnitamine“ kinnitati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis on
aluseks Põltsamaa vallale eraldatud riikliku lisatoetuse jagamisel. Kava järgi on ette nähtud ka
hooajalise huvitegevuse toetamine, mis võimaldab ellu viia lühiajalist ja/ või hooajalist huvitegevust
arvestades noorte hetke vajadusi ja huvitegevuses valitsevat olukorda. Hooajaline huvitegevus annab
teenusepakkujatele võimaluse veenduda pakutava tegevuse vajalikkuses. Hetkel kehtivas määruses
vastav säte hooajalise huvitegevuse toetuse taotlemiseks puudub.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korras on määratud ära põhimõtted, kuidas huviharidus ja
huvitegevust toetatakse. Haridus- ja kultuuriosakond on menetlenud 2019. aastal esitatud taotlusi.
Toetuste eraldamisel on lähtutud nii toetamise korrast kui ka huvihariduse ja huvitegevuse kavast.
Noore toetuse ja transporditoetuse taotlusi on võimalik esitada jooksvalt, nii laekuvad taotlused
eriaegadel. Korra tingimustele vastavate taotluste puhul on koostatud eelnõud vallavalitusele. Hetkel
näeb toetamise kord ette, et toetuse maksmise või mittemaksmise otsustab vallavalitsus. Toetuste

taotlemise menetlemisel on selgunud vajadus hõlbustada toetuse eraldamise protsessi, et vähendada
ajakulu ja töömahtu.
Tulenevalt eelnevast on tekkinud vajadus muuta Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise korda.
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