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Päri Spordihoone tegevuse lõpetamine (EELNÕU)
Huvikooli seaduse § 3 lg 1 kohaselt on huvikool kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus, mis
tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse
arengu.
Päri Spordihoone (edaspidi ka huvikool) on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus,
mis tegutseb huvikoolina ja on asutatud 01. septembril 2000.
05.11.2013 moodustus Viljandi vald, mis on Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi
valla õigusjärglane.
Pärsti Vallavalitsuse 01.09.2008 määruse nr 12 „Päri Spordihoone põhimäärus“ § 5 kohaselt
tegutsevad Päri Spordihoones erinevates vanuseastmetes treeningrühmad, mis lähtuvad õppuri
sportliku ettevalmistuse tasemest järgmiselt:
1) 7–11-aastased algettevalmistuse astmes kaks õppe-treeningaastat;
2) 12–16-aastased õppe-treeningastmes neli õppe-treeningaastat;
3) 17-aastased ja vanemad meisterlikkuse astmes kolm kuni viis õppe-treeningaastat.
Käesoleval 2020/21. õppeaastal on huvikooli nimekirjas 16 õppurit vanuses 10-20 aastat, neist 15
on rahvastikuregistri andmetel Viljandi valla elanikud. Kahekümne tegutsemisaasta jooksul on
huvikooli lõpetajaid olnud 20.
Päri Spordihoones on tööl juhataja ja koristaja. Juhataja lepingujärgseks töökohustuseks on näiteks
valla noorte ettevalmistusrühma juhendamine kümme tundi nädalas.
Huvikoolil puudub kehtiv arengukava ja põhimäärus vajab uuendamist.
Tublimate sportlike tulemustega õppurid on eelnevatel aastatel enne huvikooli lõpetamist läinud
üle Viljandi Spordikooli, et saada treenimiseks paremaid tingimusi ja Viljandi Spordikooli
lõputunnistus.
Õppeaasta
2018/19 2019/20 2020/21
Õpilaste arv 22
18
16
Tabel 1. Õpilaste arv huvikoolis õppeaastati (EHIS)
Kvaliteetse huvihariduse tagamiseks ei ole sellisel kujul (õppurite arv, treeningvõimalused)
huvikooli jätkamine mõistlik ja jätkusuutlik. Kohalik omavalitsus korraldab vajadusel ümber
haridusvõrku oma haldusterritooriumil, eesmärgiga tagada haridusasutustes õppekvaliteet ja
ressursside optimaalne kasutus. Ümberkorralduse tulemusel säilib ühtlane ja toimiv haridusvõrk,
tagatakse parem ressursside kasutus ning haldusvõimekus. Haridusasutuste võrgu

ümberkorraldamisel lähtutakse eelkõige õppijate huvidest ja õpikeskkonna kvaliteedi
paranemisest ning seejärel majanduslikust otstarbekusest.
Päri Spordihoone tegevuse lõppemisel on huvikooli õppuritel võimalus liituda Viljandi
Spordikooli kergejõustiku osakonnaga. Sellega on neile tagatud paremad treeningu tingimused ja
õppekvaliteet. Õppurite, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Viljandi vald, üleminekuga
Viljandi Spordikooli kaasneb Viljandi vallale igakuiselt õppekoha tasu (edaspidi õppetasu)
maksmise kohustus Viljandi linnale.
Praegu Päri Spordihoone treeningute õppetasu puudub. Viljandi Spordikoolis on antud hetkel
õppetasu 25 eurot kuus (algettevalmistusrühm 20 eurot). Viljandi Vallavolikogu 18.12.2019
määruse nr 89 „Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise ning
õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ § 5 lg 1 alusel on õigus taotleda
õppetasu soodustust ühest perest huvikoolis/koostööpartneri juures huvihariduses/huvitegevuses
osalemisel kahe lapse puhul 50% ning alates kolmandast lapsest 100% kehtestatud õppetasu
määrast.
Hetkel on Päri Spordihoones 3-lapselisest perest pärit 6 õppurit, 2-lapselisest perest 6 õppurit.
Huvikooli seaduse § 27 lg 2 sätestab, et huvikooli tegevuse lõpetamise otsustab kooli pidaja.
Huvikooli seaduse § 27 lg 3 kohaselt toimub huvikooli tegevuse lõpetamine pärast huvikooli
õppeperioodi lõppu põhimääruses sätestatud korras.
Huvikooli seaduse § 27 lg 4 sätestab, et huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise
otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse
Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.
Hoolekogu arutas Päri Spordihoone tegevuse lõpetamist oma 09.04.2021 laiendatud koosolekul ja
andis nõusoleku asutuse tegevuse lõpetamise ettepanekule (reg-nr 10-2/1377).
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 41,
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse
§ 7 lg 2 p 2, huvikooli seaduse § 27 lg-d 2-5, Viljandi Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 2
„Viljandi valla põhimäärus“ § 26 lg-d 3 ja 4, Pärsti Vallavalitsuse 01.09.2008 määruse nr 12 „Päri
Spordihoone põhimäärus“ § 17 lg 2 ning lähtudes Päri Spordihoone huvikooli hoolekogu
(09.04.2021 protokoll) nõusolekust, Viljandi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Lõpetada 31.08.2021 Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Päri Spordihoone
(registrikood 75005630) tegevus.

2.

Viljandi Vallavalitsusel korraldada kõigi õigusaktides ettenähtud Päri Spordihoone tegevuse
lõpetamisega seonduvate toimingute läbiviimine hiljemalt 31.08.2021.

3.

Viljandi Vallavalitsusel teha huvikooli seaduses ettenähtud aja jooksul käesolev otsus
teatavaks:
3.1. Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale;
3.2. Päri Spordihoone õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele.
4.

Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavolikogule aadressil
Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010
Tartu, 30 päeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates.

5.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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