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Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike 1 punkti 5 alusel.

$ 1. Mii?iruse reguleerimisala ja eesmiirk
(1) Kdesolev mtitirus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Mustvee
vallas elavate iildhariduskoolides dppivate 7-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi dpilased)
huvihariduse ja -tegevuse toetamist Mustvee valla eelarvest.

(2) Kiiesoleva miiiiruse eesmiirgiks on soodustada Mustvee valla noorte osalemist
huvihariduses ja -tegevuses, eesmdrgiga suurendada nende v6imalusi omandada teadmisi,
oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

(3) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse
tegevuste kava ja valla eelarve.

$ 2. Pdhimdisted
(1) Huvikool kiiesoleva miiiiruse tiihenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse
Infosiisteemis (EHIS) ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub
tiiiendavaid v6imalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus 6pe toimub
haridusstandardit tagavate koolide Oppetegevusest vabal ajal. Huviharidust omandatakse
huvikoolis.

(2) Huvitegevus kiiesoleva miiiiruse tiihenduses on stisteemne juhendatud tegelemine vaba
tahte alusel tildhariduse tasemedppest ja dppetddst vabal ajal, et omandada teadmised ja
oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

$ 3. Huvihariduse ja -tegevuse toetamise tingimused
Valla eelarvest toetatakse dpilase huvihariduse omandamist v6i huvitegevuses osalemist
j iirgmistel tingimustel :

1) dpilase ja tema viihemalt iihe vanema vdi eestkosda rahvastikuregistrijrirgne elukoht on
Mustvee vallas;
2) 6pilase seaduslik esindaja on tiihtaegselt esitanud taotluse.

$ 4. Huvihariduse ja -tegevuse toetuste liigid
Toetust makstakse jiirgmiste kulude katteks:

1 ) huvikoolis v6i huvitegevuses osalemise kohatasu/osalustasu;
2) transpordikulu;
3) vahendite soetamine;
4) vdistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine.



$ 5. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab Opilase seaduslik esindaja 15. veebruariks (aanuar - juuni) ja

15. oktoobriks (september - detsember) Mustvee Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
taotluse.

(2) Taotluses miirgitakse 6pilase ja tema esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huviringi
vdi huvikooli nimetus, huviringi korraldaja, huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liik
ning taotletava toetuse suurus.

$ 6. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse suurus ja miiiiramine
(1) Toetuste miiiiramisel ldhtutakse eelkdige riigieelarve eraldisest ja valla eelarvelistest

v6imalustest.

(2) Toetatakse kuni kahes tasulises huvikoolis vdi huviringis osalemist tihes dppeaastas i.ihe

dpilase kohta.

(3) Toetuse maksimaalne suurus on kuni 75% kiiesoleva miiiiruse $-s 4 nimetatud kuludest.
Paljulapselisele v6i viihekindlustatud perele ja puudega lapse vanemale on maksimaalne
toetuse suurus kuni 90%.

(4) Taotlusi menetleb Mustvee vallavalitsus (ametiasutus). Toetus miiiiratakse vallavalitsuse
korraldusega.

(5) Erandjuhud lahendatakse jooksvalt vallavalitsuse poolt vastavalt eelarve v6imalustele.

(6) Toetus makstakse kuludokumentide alusel taotlejale v6i kokkuleppel teenuse osutajale.

$ 7. Jiirelevalve toetuse kasutamise iile
(1) Vallavalitsusel on 6igus kontrollida dpilaste osalemist huvikoolis vdi huvitegevuses.

(2) Huvikoolist vdi -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse
saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 toopiieva jooksul) informeerima Mustvee
vallavalitsust (ametiasutust).

(3) Huvikool v6i -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust, kui dpilane on
huvikoolist v6i -tegevusest puudunud ilma mdjuva pdhjuseta rohkem kui i.iks kuu.

(4) Kiiesoleva korra siitete rikkumise korral on vallavalitsusel 6igus peatada toetuse
maksmine, n6uda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

$ 8. Rakendussfitted
(1) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu28.09.2016 miiiirus nr 9 ,,Noorte huvitegevuse

rahastamine."

(2) Maarus j ub kolmandal piieval ptirast avaldamist Riigi Teatajas.
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