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Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 44
„Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö
seaduse § 8 punkti 2 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruses nr 44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“
tehakse järgmised muudatused:
1) § 3 lõige 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„ (8) Allkirjastatud taotlus esitatakse ametiasutusele SPOKU keskkonnas, kui see ei ole
võimalik, siis paberil või elektronposti teel.“
2) § 4 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Projektitoetuse taotlemisel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
toetatav tegevus või objekt on piirkonna või valla arenguks oluline, ametiasutus on idee
eelnevalt heaks kiitnud või väljastanud garantiikirja omafinantseerimises osalemiseks ning
tegevus või objekti arendamine peab olema seotud Põltsamaa valla arengukavaga.“
3) §-i 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Tegevustoetuse taotlemisel on õigus taotleda huviringi juhendajale töötasu vastavalt
Põltsamaa Kultuurikeskuse direktori käskkirjaga kinnitatud huviringi juhendajate töötasule.
Sellisel juhul tuleb sõlmida huviringi juhendajaga leping.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 44
„Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ muutmine“
Kehtiv, 16.08.2018 vastu võetud ja 03.09.2019 muudetud „Mittetulundusliku tegevuse toetamise
kord“ on uuendatud kujul töös olnud peaaegu aasta. Vahepeal on kasutusele võetud SPOKU
keskkond ning on vajadus ühtlustada Põltsamaa vallas tegutsevate kultuurimajade ringijuhtide
tasustamist.
1) paragrahvi 3 lõige 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„Allkirjastatud taotlus esitatakse ametiasutusele SPOKU keskkonnas, kui see ei ole võimalik, siis
paberil või elektronposti teel.“
Muudatus on vajalik, kuna taotluste esitamiseks ja menetlemiseks on võetud kasutusse SPOKU
digitaalne keskkond. Paberil või elektronposti teel võetakse taotlusi vastu ainult juhul, kui taotlejal ei
ole võimalik SPOKUt kasutada.
2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Projektitoetuse taotlemisel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest: toetatav
tegevus või objekt on piirkonna või valla arenguks oluline, ametiasutus on idee eelnevalt heaks
kiitnud või väljastanud garantiikirja omafinantseerimises osalemiseks ning tegevus või objekti
arendamine peab olema seotud Põltsamaa valla arengukavaga.“
Muudatusega soovitakse muuta lõike sõnastus vastavaks praktikas nõutavaga.
3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
(21) Tegevustoetuse taotlemisel on õigus taotleda huviringi juhendajale palka vastavalt Põltsamaa
Kultuurikeskuse direktori käskkirjaga kinnitatud huviringi juhendajate töötasule. Sellisel juhul tuleb
sõlmida huviringi juhendajaga leping.“

Alapunkti lisamine on vajalik Põltsamaa vallas kultuuri- ja rahvamajades töötavate ringijuhtide
palkade ühtlustamiseks. Ühinemise järgses Põltsamaa vallas on ühinenud omavalitsusüksuste
praktikatest jäänud piirkonniti ringijuhtide tasustamine erinevale tasemele.
Näiteks huviringijuhtide bruto tunnitasu 2020 jaanuar-märts oli Lustivere Kultuurimajas 3,75 eurot,
Adavere Mõisa Seltsis 8,75 eurot ja ilma tasuta, Kamari Haridusseltsis 5,5 eurot, Põltsamaa
Kultuurikeskuse struktuuris on tunnitasu 10 eurot kõrgharidusega juhendajal, 8 eurot
keskeriharidusega juhendajal ning 6 eurot ilma erihariduseta ringijuhil.
Võrdse kohtlemise ühtseks aluseks on sobiv Põltsamaa Kultuurikeskuses kasutusel olev huviringi
juhendajate töötasu määramise süsteem, mis arvestab töö sisuga ning ringijuhtide haridustasemega.
Selline praktika on ennast aastate jooksul tõestanud ning võimaldab kaotada suured käärid sama töö
tegijate palkade vahel. Põltsamaa Kultuurikeskuse direktori käskkiri tehakse kättesaadavaks
Põltsamaa valla veebilehel MTÜde toetamist tutvustava info juures.
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