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Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti
Vabariigi haridusseaduse § 33 lõike 4 alusel.
§ 1. Määruse eesmärk ja reguleerimisala
Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel
Setomaa vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õppur)
huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.
§ 2. Põhimõisted
(1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid
võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit
tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
(EHIS) ja omab koolitusluba.
(2) Huvitegevus käesoleva määruse 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 toetuste liigid
Huvihariduse toetuste liigid on järgmised:
1) huvikooli õppekoha toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks
munitsipaal- või erahuvikoolis.
2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud
EHISes, osavõtutasu katmiseks.
3) transporditoetust, mida makstakse huvikoolis käimise ja huvitegevuse osalemise eest.
§ 4. Huvihariduse toetamise tingimused
Setomaa vald osaleb õppuri huvihariduse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral
järgmistel tingimustel:
1) õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht on Setomaa
vallas;
2) toetuse taotleja perekonnal ei tohi olla toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Setomaa valla ees.
§ 5. Huvihariduse toetuste määrad
Huvikooli õppekoha ja huvitegevuse toetust makstakse 85% huvikooli õppekoha tegevuskulust või
osavõtutasust õppuri kohta kuus.
§ 6. Huvikooli toetus
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(1) Huvikooli toetuse maksmise aluseks on Setomaa vallale huvikoolide pidajate poolt esitatud
õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õppuri kohta.
(2) Huvikooli toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Setomaa Vallavalitsusele
(edaspidi vallavalitsus) taotluse, milles on märgitud õppuri ja tema esindaja andmed, huvikooli
õppekoha maksumus ühes kuus. Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.
(3) Taotlust saab esitada kord kvartalis, kvartali viimaseks tööpäevaks.
(4) Huvikooli toetust määratakse vallavalitsuse korraldusega 4 korda aastas 10 päeva jooksul peale
taotluste esitamise tähtaega.
(5) Toetuse saanud õppur esindab vajadusel Setomaa valda.
§ 7. Huvitegevuse toetus
(1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse,
milles on märgitud õppuri ja tema esindaja andmed, huviringi nimetus, huviringi korraldaja, õppeaja
kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus. Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.
(2) Taotlust saab esitada kord kvartalis, kvartali viimaseks tööpäevaks.
(3) Huvitegevuse toetust määratakse vallavalitsuse korraldusega 4 korda aastas 10 päeva jooksul
peale taotluste esitamise tähtaega.
(4) Toetuse saanud õppur esindab vajadusel Setomaa valda.
§ 8 Transporditoetus
(1) Transporditoetust makstakse huvikoolis käimise ja huvitegevuse osalemise eest arvestusega 0,15
eurot kilomeeter ning sellest hüvitatakse 50%. Transporditoetust makstakse, kui huvikool ja
huvitegevuse koht asub kaugemal, kui 10 km taotleja elukohast.
(2) Taotlust saab esitada koos huvikooli ja huvitegevuse toetuse taotlustega. Taotluse juurde tuleb
lisada sõidupäevik.
§ 9. Järelevalve toetuse kasutamise üle
(1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis või huvitegevuses.
(2) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine,
nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.
§ 10. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 6 ”Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord”.
(2) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 13.03.2015 määrus nr 8 ”Huviharidust
omandavate õpilaste toetamise kord”.
(3) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 24 ”Huvikoolide ja
spordiklubide kohatasu ning Eestit esindavatel võistlustel osalevate Mikitamäe valla kodanike
kulude kompenseerimine kord”.
§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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