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Spordi toetamine
Alutaguse vallas soodustatakse ja arendatakse laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordialast
tegevust, mis annab lastele ja noortele võimaluse olla kehaliselt ja vaimselt vormis.
Alutaguse vallas tegutsevad spordiklubid annavad oma tegevusega selleks panuse.
Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määrus nr 45 „Sporditegevuse toetamise kord
Alutaguse vallas“ reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest vahenditest eraõiguslikele
spordiorganisatsioonidele noorte sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise,
toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra. Nimetatud
määrusega on sätestatud, et eelistatumad spordialad on korvpall ja suusatamine, mille
rahastamise otsustab volikogu.
Vallas tegutsevad MTÜ Alutaguse Suusaklubi ja MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool.
Suusaklubi treeningutel osaleb 15 valla last ja noort, korvpallikooli treeningutest võtab osa 36
last ja noort.
„Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas“ võimaldas Alutaguse Vallavalitsusel
eraldada toetust MTÜ-le Alutaguse Suusaklubi 6000 eurot ja MTÜ-le Reinar Halliku
Korvpallikool 14 400 eurot. Mõlemad spordiklubid esitasid taotlused suuremas summas, kuid
vastavalt eelpool nimetatud määruse § 1 lõike 5 kohaselt on Alutaguse Vallavolikogul
võimalik otsustada eelistatud alade rahastamine.
MTÜ Alutaguse Suusaklubi poolt esitatud taotluse kogusumma on 11 640 eurot.
Vallavalitsuse poolt eraldatav toetus on 6000 eurot. Esitatud taotlusest jäi rahastamata 5640
eurot. Toetust küsiti suusalaagrite ja -varustuse kulude katteks.
MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool taotles 63 000 eurot. Vallavalitsuse poolt eraldatav toetus
on 14 400 eurot. Esitatud taotlusest jäi rahastamata 48 600 eurot. Toetust küsiti transpordile,
treeningute korraldamiseks ja majanduskulude katteks.
Alutaguse valla 2019. aasta eelarves on planeeritud sporditegevuse kuludes suurem osakaal
korvpallile ja suusatamisele, mis annab võimaluse toetada eelistatud spordialasid suuremates
summades.
Lähtudes eeltoodust ja aluseks võttes Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 45
„Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas“ § 1 lõike 5
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Eraldada MTÜ-le Alutaguse Suusaklubi täiendavat toetust summas 5640 eurot.
2. Eraldada MTÜ-le Reinar Halliku Korvpallikool täiendavat toetust summas 48 600
eurot.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest.
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