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Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning
§ 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Määruse eesmärk ja reguleerimisala
Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel
Koonga vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õppur)
huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.
§ 2. Üldsätted
(1) Huvihariduse toetus (edaspidi toetus) on valla poolne toetus munitsipaalhuvikoolidele või
koolitusluba omavatele erahuvikoolidele, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks.
(2) Koonga vald toetab lapsevanema poolt valitud kuni kahe huvikooli õpilaskoha tegevuskulu
arvestuslikku maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis (edaspidi huvikool) vallavalitsuse poolt
väljastatud garantiikirja alusel.
(3) Toetust eraldatakse Koonga valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.
§ 3. Huvihariduse toetamise tingimused
Koonga vald osaleb õppuri huvihariduse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral
tingimustel, et õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne
elukoht on Koonga vallas.
§ 4. Huvihariduse toetuse määrad
(1) Toetuse suurus eurodes fikseeritakse huvikoolile või huvitegevuse pakkujale esitatud
garantiikirjas.
(2) Huvikoolide õppekohtade toetust makstakse kuni 100% huvikoolide õppekohtade
tegevuskulust, kuid mitte rohkem kui 130 eurot õppuri kohta kuus.
§ 5. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlejaks on õppur või tema seaduslik esindaja.
(2) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama vallavalitsusse käesoleva määruse lisas ( lisa 1)
oleva avalduse.
(3) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide
esitamist
§ 6. Toetuse määramine

(1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus 10 päeva jooksul ja
teavitab sellest taotlejat.
(2) Vallavalitsus võib teha otsuse toetuse mittemääramise kohta juhul, kui toetuse taotleja
perekonnal on toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Koonga valla ees.
(3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja pangakontole nende poolt esitatud
arvete alusel.
§ 7. 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.
§ 8. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vallo Kappak
volikogu esimees

