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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja 

spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 22 alusel.

 
§ 1. Määruse muutmine

 
Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määrust nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja 

spordikoolidele toetuse andmise kord" muudetakse järgmiselt:

1) määruse § 3 lõiget 2 täiendatakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on vastava spordialaliidu või -

föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige ning mis on kantud Eesti spordiregistrisse ja 

mille andmed on Eesti spordiregistris uuendatud vastavalt Eesti spordiregistri pidamise 

põhimäärusele.";

2) määruse § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile Tartu linna haldusterritooriumil 

toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 7-19aastase (võimlemisklubile ja -koolile 

2019. aastal ka 6-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu 

linn ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes 

maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest 

vabastatud. Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe harrastaja 

kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 6 lõike 4 kohaselt harrastaja poolt valitud 

eelistatud treeningrühma.".

 
§ 2. Määruse rakendamine

 
Käesoleva määruse jõustumine ei muuda 2018. aastaks määratud toetusi.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. 

a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele 

toetuse andmise kord" muutmine" juurde

 
Huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda panustab riik täiendavaid rahalisi vahendeid. Nimetatud 

vahendite kasutusele võtmiseks ning kogu Tartu huvihariduse ja huvitegevuse rahastamise 

süsteemi uuendamiseks on välja töötamisel Tartu linna huvihariduse ja huvitegevuse uus 

kontseptsioon. Kõigi valdkondade ühtlustamine ei ole 2019. aastaks ajaliselt jõukohane, seetõttu 

alustatakse osaliste muudatustega.

 
Käesoleva eelnõuga tehakse ettepanek minna üle spordi valdkonnas ühtsele vanusegrupile toetuse 

andmisel. Kõikidel spordialadel antakse 2020. aastast tegevustoetust noortele vanuses 7-19 aastat. 

Seni said võimlemisklubid ja -koolid toetust ka 5- ja 6-aastaste harrastajate eest. 2019 on 

üleminekuaasta, mil võimlemisklubid ja -koolid saavad tegevustoetust ka 6-aastaste eest. 

Üleminekuga senised vahendid klubile ei vähene, vahe tasandatakse muude toetusmäärade tõusu 

ning huvitegevuse ja huvihariduse riigi toetuse toel.

 
Lisaks seatakse spordiklubidele ja -koolidele rangem kohustus toetuse saamisel end Eesti 

spordiregistris registreerida ning oma andmeid seal värskendada.
 


