HALJALA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Haljala

ÄRAKIRI
12. oktoober 2017 nr 74

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega sätestatakse Haljala vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilane)
huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamise põhimõtted ja toetuse maksmise kord.
§ 2. Põhimõisted
(1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba
tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja
oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.
(2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse
Infosüsteemis ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi
hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate
koolide õppetegevusest vabal ajal.
(3) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel
üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud
huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.
§ 3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused
(1) Haljala vald toetab eelarveliste vahendite olemasolul õpilase huvihariduse omandamist või
huvitegevuses osalemist, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala
vallas;
2) õpilase seaduslik esindaja on vallale tähtaegselt esitanud avalduse ning toetuse taotlejal ei ole
toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Haljala valla ees.
(2) Õpilase huvitegevuses osalemise toetamise või mittetoetamise otsustab Haljala Vallavalitsus
korraldusega.
§ 4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ulatus
(1) Haljala Vallavalitsus toetab kuni kahe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist
ühes õppeaastas.
(2) Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu, kohamaksu, osalustasu ja transpordi kulude
katteks:
1) toetatakse ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 100% ulatuses;
2) toetatakse teist huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 50% ulatuses;

§ 5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine
(1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks õppeaastal esitab õpilase seaduslik esindaja
hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsuse rahandusosakonnale avalduse (Lisa), milles on märgitud
õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli või huvitegevuse teenuse osutaja nimetus,
eriala/huviala, tegevuses osalemise sagedus ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu ja
sõidukulude suurus.
(2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
1) teenuse osutaja on registreeritud äriregistris;
2) huvitegevuse harrastamine toimib ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) vähemalt kord nädalas
üks akadeemiline tund;
3) spordi valdkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti spordiregistrisse.
(3) Toetus makstakse kuludokumentide alusel taotlejale või kokkuleppel teenuse osutajale.
§ 6. Järelevalve toetuse kasutamise üle
(1) Määruse rakendamist korraldab Haljala Vallavalitsus.
(2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolis või huvitegevuses.
(3) Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viie päeva jooksul vallavalitsuse
rahandusosakonda teavitama, kui õpilane, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas
huvihariduses või huvikoolis.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 21.09.2010 määrus nr 24 „Huvihariduse toetamise
kord“.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse
tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2017. a.

/Allkiri/
Margus Punane
Volikogu esimees
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Riina Must
Vallasekretär

Haljala Vallavolikogu 12.10.2017.a määruse nr 74
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“
Lisa

HALJALA VALLAVALITSUS
AVALDUS

õpilase huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks
Õpilase nimi ...............................................................................
Isikukood ....................................................................................
Elukoht .......................................................................................
Palun toetada õpilase huvihariduse omandamist/huvitegevuses osalemist
1.

Huvikool/huvitegevus – toetus 100%:
Teenuse osutaja ..........................................................
Eriala/huviala..........................................................................
Tegevus toimub .......................................... korda nädalas a’ ................. tundi kord.

Õppemaks/kohamaks/osalustasu/sõidukulu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....
2.

Huvikool/huvitegevus – toetus 50%:
Teenuse osutaja ..........................................................
Tegevus toimub .......................................... korda nädalas a’ ................. tundi kord.

Õppemaks/kohamaks/osalustasu/sõidukulu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....
Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et valeandmete esitamise korral nõutakse mulle antud toetus
tagasi. Olen nõus minu isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete kontrollimise ja töötlemisega.

Nimi ....................................................
Telefon .................................................
e-post ....................................................
arveldusarve nr
______________________________________
(avaldaja allkiri ja kuupäev)

