VILJANDI VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Auksi

18. detsember 2019 nr 1-2/89

Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja
huvitegevuse finantseerimise ning õppetasu
maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, huvikooli
seaduse § 21 lõike 3 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega sätestatakse:
1) Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Viljandi vallas elavate
eelkooliealiste, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivate laste ning noorte (edaspidi
õppijad) huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimine valla eelarvest (edaspidi kord);
2) huvihariduses või huvitegevuses osalevale rahvastikuregistri andmetel Viljandi vallas
elavale õpilasele lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi õpilase seaduslik esindaja) poolt
makstava õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord.
§ 2. Mõisted
Mõisted korra tähenduses:
1) huviharidus - pikaajaline ja süsteemne noorte juhendamine nende poolt valitud huvialal
üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal. Huviharidus omandatakse huvikoolis;
2) huvikool - haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob eeldused ja
võimalused noortele huvihariduse omandamiseks, huvihariduse sealhulgas oma keele ja kultuuri
viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. Huvikool on registreeritud Eesti
Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja omab koolitusluba;
3) huvitegevus - õpilase arengule suunatud süsteemne juhendatud tegevus eraalgatuslikus
organisatsioonis (edaspidi koostööpartner), mis ei toimu huvikooli seaduse alusel;
4) õppekoha maksumus - huvikooli/koostööpartneri õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus, ühe õppija kohta, millest on maha arvatud lapsevanema osalus;
5) õppetasu - huvikoolide/koostööpartnerite õppekulude osaline katmine õpilase seadusliku
esindaja poolt.
§ 3. Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimine
(1) Huviharidust finantseeritakse õppekoha maksumuse ulatuses, huvikooli poolt esitatud arvete
alusel, millele on lisatud EHIS-es kinnitatud õpilaste nimekiri.
(2) Huvitegevust finantseeritakse Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja
koostööpartneri vahel sõlmitud koostöölepingu alusel, millele on lisatud õppekoha maksumuse
kujunemise arvestus.
(3) Koostööpartneriga arveldatakse esitatud arvete ja õpilaste nimekirja alusel.
§ 4. Õppetasu maksmine
Õpilase seaduslik esindaja kinnitab huvikooli/koostööpartneri kinnitatud õppetasu maksmise
kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

§ 5. Õppetasu maksmise soodustus
(1) Õppetasu maksmise soodustust on õigus taotleda ühest perest huvikoolis/koostööparneri
juures huvihariduses/huvitegevuses osalemisel kahe lapse puhul 50% ning alates kolmandast
lapsest 100% kehtestatud õppetasu määrast.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õppetasu maksmise soodustuse õigust omav
õpilase seaduslik esindaja esitab vabas vormis põhjendatud taotluse vallavalitsuse üldmeilile
viljandivald@viljandivald.ee 30. septembriks ja 30. jaanuariks.
(3) Õppetasu maksmise soodustuse taotluse vaatab läbi Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse
haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna eest vastutav spetsialist (edaspidi
spordispetsialist) 10 (kümme) tööpäeva jooksul. Otsuse õppetasu maksmise soodustuse kohta
teeb spordispetsialist.
(4) Õppetasu soodustus kantakse huvihariduse/huvitegevuse pakkuja arvelduskontole pärast
õpilase seadusliku esindaja poolt teenuse pakkujalt saadud arve saatmist vallavalitsuse üldmeilile
viljandivald@viljandivald.ee.
(5) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud spordispetsialisti viivitamatult informeerima
õppetasu maksmise soodustuse aluseks olevate asjaolude muutumisest.
§ 6. Õppetasu maksmise soodustuse erijuhud
Määruses reguleerimata erijuhtumite puhul otsustab õppetasu maksmise soodustuse Viljandi
Vallavalitsus õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse ja spordispetsialisti ettepaneku alusel.
§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 135 „Viljandi valla eelarvest
huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord“.
§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid rakendatakse
tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.
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