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TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tapa

Tapa valla Spordikooli
põhimääruse muutmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooliseaduse § 7
lõike 2 alusel ning lähtudes Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 13 „Tapa valla
Spordikooli põhimäärus“ § 22:
§ 1. Tapa valla Spordikooli põhimääruse muutmine
Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruses nr 13 „Tapa valla Spordikooli põhimäärus“ tehakse
järgmised muudatused:
1) § 6 lõike 2 punkt muuta sõnastust ning sõnastada järgmiselt:
„(2) Vabade kohtade olemasolul võib võtta kooli õpilasi väljastpoolt teeninduspiirkonda“
2) Lisada § 6 lõige 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„(3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse
elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel tasudes õpilaskoha
maksumuse täies ulatuses või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha
maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab
huviharidusega seotud kulude katmiseks olema vallal vastava omavalitsusüksusega
sõlmitud leping või teine omavalitsusüksus on väljastanud garantiikirja õpilaskoha
maksumuse tasumiseks.“
„(4) Õpilaskoha maksumuse kehtestab vallavalitsus.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. veebruarist 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)
Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

EELNÕU
Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla Spordikool põhimääruse muutmine“ eelnõu
juurde.
Tapa valla Spordikoolis õpib EHISe andmetel 11.11.2019 seisuga 312 õpilast neist 31 on teiste
omavalitsuste elanikud.
• Väike-Maarja vallast on 13 (1 saalihoki, 5 suusatamise ja 7 ujumise õppekava) õpilast.
• Tallinna linnast on 3 (2 käsipalli, 1 maadluse õppekava) õpilast.
• Rakvere linnast on 1 (1 jalgpalli õppekava) õpilast.
• Kadrina vallast on 6 (2* käsipalli, 3* maadluse ja 2 orienteerumise õppekava (*üks
õpilane on kahel alal) õpilast.
• Järva vallast on 7 (3 käsipalli, 1 saalihoki, 2 maadluse ja 1 ujumise õppekava) õpilast.
• Üks õpilane on määramata elukohaga.
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Tapa Vallavalitsuse määruse 27.11.2019 nr 14 „Tapa valla haridusasutustes õpilaskoha
tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine“ järgi on Tapa valla
Spordikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus 72,78 eurot.
Kogusummana teiste omavalitsuste õpilastelt on 27 074 eurot.
Tapa vald tasub 2019/2020 õppeaastal teistele omavalitsustele oma elanike eest Tapa
Vallavolikogu määruse 28.01.2019 nr 46 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemises
toetamise kord“ alusel ühes kuus 1669 eurot huvikoolide kohatasusid.
Tapa Vallavalitsuse korraldus 18.09.2019 nr 535
• Rakvere JK Tarvas 2 õpilast a’40 eurot
• Esteetika ja Tantsukool OÜ 2 õpilast üks 48 eurot ja teine 56 eurot
• Väike-Maarja Muusikakool 7 õpilast a’120 eurot
• Maret Ani Tennisekool 1 õpilane 56 eurot
Tapa Vallavalitsuse korraldus 16.10.2019 nr 606
• Iisaku Kunstide Kool 2 õpilast a’ 120 eurot
• Erahuvikool Tähekiir 1 õpilane a’ 45 eurot
• Pariisi Tall 8 õpilast a’ 38 eurot (selle osa lubas Vallavalitsus 2020 aasta
alguses uuesti üle vaadata, 2019 aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetusest
enamat ei jagunud).
Tapa Muusika- ja Kunstikoolis õpis 11.11.2019 seisuga 10 teiste omavalitsuste õpilast.
• Järva vallaga on Tapa Vallavalitsusel sõlmitud vastav koostööleping, ning nad
tasuvad selle aluse kõigi oma 6 õpilase kohatasu.
• Anija vald maksab kahe õpilase eest vastava arve alusel.
• Kadrina valla õpilane sai vallalt toetust vaid 15 eurot.
• Maardu linn keeldus oma õpilase kohatasu maksmast, seega õpilase vanemad
otsustasid lõpetada muusikakooli õpingud.
Eelnõu ja seletuskirja koostaja
Eelnõu esitaja ja ettekandja
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