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Päevakord:
 Uus huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord
 Noortekeskuste hallatava asutuse põhimäärus
1. Uus huvihariduse ja –tegevuse toetamise kord
Töörühma juht Helle Kajaste palus anda ülevaate seniste valdade esindajatel
toetuste jagamise praktikast uute huvihariduse ja –tegevuse toetamise kordade
alusel.
M. Prave:
 Jõgeva Vallavalitsusele tuli taotlusi 7000-8000 euro ulatuses rohkem kui oli
raha jagada. Taotlusi oli rohkem teenusepakkujate poolt, lapsevanematelt
vähem taotlusi (peamiselt transport).


Toetuse periood oli september- detsember, taotluses toodud prognoosi alusel
praegu kanti raha ette, kuludokumendid esitati septembri ja oktoobri kohta,
novembri ja detsembri kohta esitatakse pärast aruanne.



Minimaalne toetusesumma oli 15 eurot ja maksimumsumma 90 eurot kuus
lapse kohta.



Meil oli taotlusi ka 6-aastaste osas.

K. Lille ja E. Valk: Me kahjuks ei oska öelda, kuidas toetusi jagati, sest ei osalenud
selles protsessis. Aga pooldaks ka juba 6-aastaste toetamist.
E. Valk: Minu ettepanek, et toetust võiks maksta kaks korda aastas, jaanuaris ja
juunis kuludokumentide alusel.
Töörühm arutas, mis kuus võiks olla taotluste esitamine ning kas toetust tuleks
maksta ettemaksuna või tagantjärgi kuludokumentide alusel. Töörühm ei jõudnud
konsensusele.
Järgnevalt arutati, kas õppuri toetuse saamine peaks sõltuma toimetulekust või
laste arvust peres ning vaadati üle eelnõu ülejäänud sätted. Lähtuvalt töörühma
kokkulepetest muudeti dokumenti ning lisati kommentaarid.
Otsustati:

Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Töörühma täiendused ja kommentaarid esitada arutamiseks vallavalitsusele ja
vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjonile ning kultuuri- ja
spordikomisjonile. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra eelnõu on
lisatud protokollile.

2. Noortekeskuste hallatava asutuse põhimäärus
Töörühm vaatas üle ettevalmistatud Jõgeva valla Noortekeskuse põhimääruse.
Arutelu käigus muudeti põhimääruse vormistust ning võeti välja noortekeskuste
asukohtade aadressid.
Otsustati:
1. Jõgeva valla Noortekeskuse põhimääruse eelnõu esitada arutamiseks
vallavalitsusele. Põhimääruse eelnõu on lisatud protokollile.
2. Koordinaator saadab töörühmale tutvumiseks MTÜ Jõgeva Valla Avatud
Noortekeskuste Ühenduse põhikirja.

