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Lisa 1. Osalejate nimekiri 

 

Päevakord: 

1. Kohtumine Raivo Vadiga - Mustvee valla huvihariduse rahastuse arutelu. 

Punkt 1. 

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse 

muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks 

toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel. 

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda 

noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse 

arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, 

toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus. 

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse 

välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.-19.aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, 

kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.  

 Mustvee valla 2019 aasta huvihariduse kava koosneb 6st punktist: 

1. Jätkuvalt kodulähedase huvihariduse võimaldamine ning Mustvee Muusika- ja Kunstikooli 

tegevuse arendamine Mustvees, Avinurmes ja Voorel. 

2. Vahendite soetamine huviringide tegevuse mitmekesistamiseks. 

3. Toetuste maksmise korra kehtestamine ning selle maksmise planeerimine eelarvesse. 

4. Tegutsevate huviringide laiendamine ja mitmekesistamine ning uutele huviringidele 

juhendajate leidmine. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103052017002
https://www.riigiteataja.ee/akt/103052017002


5. Keskkonna ja infomaterjali loomine ning ürituste korraldamine huvihariduse ja 

huvitegevuse võimaluste tutvustamiseks noortele. 

6. Parendada huvihariduse ja huvitegevuse planeerimist ning koordineerida erinevate 

piirkondade ja huvigruppide tegevust antud valdkondades. 

Hetkel suurimateks probleemideks on, et valla erinevate piirkondade noortele ei ole kõigile 

kvaliteetne huviharidus kättesaadav. Vajalik on ühtlustada juhendajate tasud ning hoolitseda selle 

eest, et noorte huvitegevuses osalemise takistuseks ei oleks kõrged osalustasud ega ühistranspordi 

puudumine. Pidevalt tuleb üle vaadata, et huviringid vastaksid piirkonna võimalustele ning noorte 

huvidele ja vajadustele. 

2019 a. huvihariduse ja -tegevuse eelarve on kokku 367 700 eurot, sellest Muussika – ja 

Kunstikool 192 882 eurot. Riiklik lisatoetus on sh 161 090 € (12 083 eurot väiksem kui 2018. 

aastal). KOVi antavad rahad, mis varem läksid kooli eelarvesse, tõsteti nüüd huvihariduse- ja 

tegevuse eelarvesse. Summasid ei muudetud. Riigi antav raha sõltub üleüldisest lastearvust. 

Jagamisel piirkondade vahel ei arvestata laste arvu vaid jagatakse vajaduspõhiliselt. Koolijuhtidel 

on endiselt õigus sõlmida juhendajatega lepingud. Hetkel ei ole ühtki projekti käimas, mille kaudu 

saaks huvitegevuse jaoks vahendeid soetada. 

Avinurmes on teiste valla piirkondadega võrreldes kõige rohkem huviringe (ka kõige suurem 

kool). Samas käib Voorel Muusikakoolis rohkem lapsi kui Avinurmes. Üks lapsevanematele 

kulukamatest ringidest on ujumine, mille vallapoolse toetuse saamine vaadatakse üle sügisel. 

Ujumisring kasutab vallaruume (ujulat) kokkuleppe korras tasuta, mis on ka omamoodi toetus. 

Näiteks Avinurme Gümnaasium maksab ujula kasutamise eest, kui koolilapsed käivad kehalise 

kasvatuse õppekavas ettenähtud ujumise algõpet saamas. Varasemalt toetas riik ujumist eraldi 

reana eelarves, summa sõltus laste arvust ning nõutud sihtotstarbeline kasutus. Sel aastal on 

ujumise algõpetuse toetus arvestatud Mustvee valla eelarvesse läbi üksikisiku tulumaksu tõusu ja 

läbi tasandusfondi. Ujumise algõpetuse toetus ei ole enam eelarves kirjas eraldi reana 

sihtsuunitlusega.  

Huvihariduse ja -tegevuse kulude hüvitamist reguleerib Mustvee vallas määrus nr 38 

„Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“. Kevadel pandi korraldusega paika ka piirmäärad, sest 

kulutuste üldsummad erinesid väga suurelt. Uue korra järgi on vaja transpordi hüvitamiseks esitada 

sõidupäevik, hüvitatakse 0,1 €/km, ning hüvitatakse juba tehtud kulutusi. Taotlusi võetakse vastu 

aastaringselt. Rohkem infot taotlemise kohta leiab Mustvee valla kodulehelt  

https://mustveevald.kovtp.ee/info 

Sõna võtsid kõik koosolekul osalejad. 

 

Juhatas                                                                                                                         Protokollis 
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https://mustveevald.kovtp.ee/info

