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Türi Vallavolikogu 30. augusti 2018 määruse
nr 38 „Türi valla eelarvest sporditoetuste
taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2021 nr 4

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2
alusel.

§ 1. Muuta Türi Vallavolikogu 30. augusti 2018 määrust nr 38 „Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja
eraldamise kord“ (RT IV, 08.09.2018, 2) (edaspidi määrus) alljärgnevalt:
1) määruse § 3 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
“(3) Toetust ei anta spordiorganisatsioonidele,
1) kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või
2) kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta tähtajaliselt nõuetekohast
aruannet või
3) ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta või
4) ei ole esitanud tähtaegselt spordiorganisatsiooni majandusaasta aruannet või
5) ei ole esitanud tähtaegselt andmeid Eesti spordiregistrile.“;
2) määruse § 5 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„§ 5. Toetuse andmise tingimused, kulu liigid ning toetuse piirmäärad
(1) Tegevustoetuse määramisel arvestatakse spordiorganisatsioonis tegutsevate harrastajate arvu, treenerite arvu,
sportlikke saavutusi, spordiorganisatsiooni head juhtimistava, vallas ja vallarahvale spordi- ja liikumisharrastuse
ürituste korraldamist või osalemist nende korraldamises, valla esindamist ja võistkondade koostamist
omavalitsuste spordivõistlustel ning osalemist rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel.
(2) Tegevustoetuse maksimummääraks on 2000 eurot aastas.
(3) Ühekordse toetuse taotlemisel peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik,
kant jne) või valla spordielu edendamiseks oluline. Toetuse taotlemisel on abikõlblikud need tegevused ja kulu,
mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vallaeelarvest ei toetata:
1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
2) kinnisvara soetamist;
3) toitlustuskulu;
4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.
(4) Väljaspool Türi valla haldusterritooriumi treeningtegevuses osalemise toetuse määraks on kuni 200 eurot
lapse kohta kalendriaastas, ent mitte enam kui 2000 eurot aastas ühele spordiorganisatsioonile ning toetus
antakse spordiorganisatsioonide taotluste alusel. Spordiorganisatsiooni tegevuses osalejate arv fikseeritakse
1. novembri seisuga. Taotleja peab omama koolitusluba, esitama õppekava, esitama treeninggrupi nimekirja
(Türi valla laste nimed ja isikukoodid), treeningute ajad, toimumiskohad ning treeneril peab olema kehtiv
treenerikutse ja tema tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu
toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle
omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise
kord” sätestatud nõuetele. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile.
(5) Kui laps osaleb mitme väljaspool Türi valda tegutseva spordiorganisatsiooni töös, jagatakse toetussumma
nende vahel võrdsetes osades.
(6) Lapse osalemisel erinevate treeningrühmade töös ei tohi tema treeningute ajad nende töös osalemisel
kattuda.“;
3) määruse § 6 lõige 1 kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Esitatud taotlusi menetleb ja teeb otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks haldusorgan.“.
4) määruse § 7 lõige 3 kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Haldusorgan esitab iga aasta 1. märtsiks Türi Vallavolikogule toetuse kasutamise kohta kokkuvõtte,
milles näidatakse vähemalt eelarveaastal toetust saanud isikute (spordiorganisatsioonide) arv, toetuste andmise
kogusumma ning lühikokkuvõte toetatud tegevustest.“.
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