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Ühineva Otepää valla ühine noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018
Noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 alusel Palupera Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Kinnitada ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2017-2018 vastavalt lisale.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi t 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras või vaide Palupera Vallavolikogule (Hellenurme, Palupera vald, Valgamaa
67514) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

juhtiv komisjon: haridus- ja kultuurikomisjon
SELETUSKIRI
Palupera Vallavolikogu otsuse eelnõule „Ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse
ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018“
1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
01.07.2017 jõustusid noorsootöö seaduse muudatused, millega loodi alus noorte huvihariduse
ja –tegevuste riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huviharidusele ja –tegevustele oleks
juurdepääs suuremal hulgal noortel. Riiklik toetus on täienduseks kohalike omavalitsuste
panusele ning vastutus huvihariduse ja huvitegevuse korraldamise ja toetamise eest jääb ka
edaspidi omavalitsuste kanda. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Riigipoolse
toena lisanduvad vahendid ei ole olemasolevate asendamiseks, vaid täiendavate võimaluste
loomiseks. Olemasolev panus huvihariduses ja –tegevustes tuleb kohalikel omavalitsustel
säilitada. Omavalitsustel tuleb pakkuda huviharidust ja huvitegevust vähemalt kolmes
valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.
Noorsootöö seaduse § 152 näeb ette, et vallad ja linnad koostavad noorte huvihariduse ja
huvitegevuse kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv,
osalemise võimalused, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.
2. Õigusakti sisu selgitus
Aktiga kinnitatakse ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava
aastateks 2017-2018.
Ühine kava on koostatud praeguse Otepää valla, Sangaste valla, Palupera valla (Nõuni
piirkonna 7 küla) ja Puka valla (Otepää vallaga ühinev osa + Soontaga küla) kohta. Palupera ja
Puka vallad osalevad koostatud tegevuskavas mahtudega (noorte arvud, võimalused, toetuse
maht ja tegevused), mis piirkonniti hakkavad kuuluma peagi Otepää valda. Ülejäänud osas
osalevad need omavalitsused Elva valla ühises piirkondlikus huvihariduse ja huvitegevuse
kavas. Sellise jaotuse tingis asjaolu, et kui 2017. aastal laekub toetusfondist välja makstav
noorte huvitegevuse toetus iga kohaliku omavalitsuse arvelduskontole, siis 2018. aastast juba
ühinenud valla arvelduskontole. Kava on koostatud vastavalt Eesti Noorsootöö Keskuse
soovitustele mitmete arutelude tulemusena Otepää vallaks ühinevate omavalitsuse hariduse- ja
noorsootöö spetsialistidega. Kava on planeeritud perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 ja selle
koostamisel võtsid kõik omavalitsused arvesse toetuse andmise eesmärke - suurendada
huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu osalemist takistavate kitsaskohtade
lahendamisega; kava lähtub noorte vajadustest ning tagab huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia
valdkondades.
Kava tarbeks on valdkonna spetsialistide poolt kaardistatud piirkonna üldised noorsootöö ja
huvihariduse kitsaskohad, sealjuures on kitsaskohtade lahendamiseks pakutud lahendused
omavalitsuste põhised. Lisaks on lähtutud ka sellest, et kui kuskil piirkonnas on välja töötatud
toimiv ainekava, huvitegevus, siis saab sedasama kava ja/või juhendajat kasutada ka mujal
piirkonnasiseselt või laiemaltki.
Huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis tuleb kinnitada kõikide Otepää vallaks
ühinevate/üleantavate omavalitsuste volikogude poolt, on üles ehitatud järgmiselt:



ülevaade huvihariduses ja huvitegevuses osalevatest noorte arvust 01.07.2017
seisuga;
 huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused;
 kitsaskohad huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses
(tegevuste kava lehel);
 tegevused kitsaskohtade lahendamisel (tegevuste kava lehel);
 eelarve tabel.
Kavas on ära toodud ka muud noorsootöö valdkonna tegevused, et anda ülevaade ja tervikpilt
kogu valdkonnast, eelarve tabel aga aitab jälgida toetuse kasutamist omavalitsuste lõikes. Kava
esitavad kaasatud omavalitsused ühiselt Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks 2017. 1,5aastase perioodi kestel on võimalik vastavalt vajadustele ka kava muuta. Järgmine kava
esitatakse 15.01.2019.a.
Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks sellised
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. Seetõttu on omavalitsustele laekuva toetuse suurus
erinev (vt toetuste suurust täpsemalt tabelist 1).
Tabel 1. Toetussummad kov-ide lõikes
KOV
Otepää vald
Palupera vald (Otepää valla osa)
Puka vald (Otepää valla osa)
Sangaste vald
KOKKU

2017.aasta toetussummad
27384€
9472€
9199€
17814€
63869€

2017. aasta eelarve on tegevuskavas planeeritud iga konkreetse omavalitsuse kitsaskohtade
lahendamiseks. 2018. aasta eelarve planeerimisel on arvestatud põhiliselt jätkutegevusega.
Kuna riigi eelarvestrateegias 2017-2020 on huvihariduse ja –tegevuste riigipoolseks
täiendavaks toetamiseks 2017. aastal 6 miljonit eurot, siis on rahandusministeerium andnud
esialgsed toetussummad omavalitsustele kava koostamiseks, millega koostatud kavas ja selle
eelarves ka arvestatud on. Alates 2018. aastast on aga riigi eelarvestrateegias 2017-2020
huvihariduse ja –tegevuste riigipoolseks täiendavaks toetamiseks 15 miljonit eurot. Sellest
lähtuvalt on koostatud kavas ja selle eelarves arvestatud ka toetussummad 2,5 kordselt (kokku
piirkonnale 160 979 eurot).
3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud
4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega
5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad
Vallaeelarvesse laekuv riigipoolne lisatoetus: 2017. aastal 63 869 eurot (sh praegune Palupera
vald 9472 eurot) ja 2018. aastal ca 225 000 eurot.
6. Kellele vastuvõetud akt edastada
Akt edastatakse Otepää Vallavalitsusele.
7. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad
Akti täitjaks on Palupera Vallavalitsus ja 2018. aastast Otepää Vallavalitsus.

8. Akti jõustumine
Akt jõustub tetavakstegemisel.
Eelnõu esitaja
Esitamise aeg
Eelnõu koostaja
Eelnõu ettekandja

Palupera Vallavalitsus
14. august 2017
vallavanem Terje Korss
vallavanem Terje Korss

