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Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruses nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse tekstiosaga „ja eelmise aasta tegevustoetuse kasutamise
aruande kinnitamist“;
3) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„Ürituste toetus ja ühekordne toetus eraldatakse pärast eelmise toetuse kasutamise aruande
kinnitamist.“;
4) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahvi 10 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast korralduse andmist 10 tööpäeva jooksul.“
6) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmiselt:
„§ 101. Toetuse saaja kohustused
Toetuse saaja kohustub:
1) kasutama saadud toetust üksnes oma taotluses märgitud eesmärkide ja tegevuste
saavutamiseks;
2) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat
märgistust;
3) nimetama Alutaguse valda enda toetajana;
4) andma esimesel võimalusel vallavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus
vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
5) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
6) esitama vallavalitsuse määratud ametniku nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks
vajalikud täiendavad dokumendid;
7) tagastama toetuse andjale kasutamata jäänud toetuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul
pärast aruande esitamise tähtaega. Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse

kasutamata jätmise korral on toetuse saajal kohustus kümne tööpäeva jooksul pärast
vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.
8) esitama toetuse kasutamise kohta aruande vastavalt §-s 11 sätestatule;
9) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.“;
7) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 11. Aruande esitamine“;
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande (lisa 2) toetuseks
saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise
algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste
kohta.
(2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
1) tegevustoetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15.
jaanuariks;
2) projekti toetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist;
3) ürituste toetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ürituse lõppemist;
4) ühekordse toetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.
(3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi kui:
1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.“
8) määrust täiendatakse §-dega 111 ja 112 järgmiselt:
„§ 111. Järelevalve toetuse kasutamise üle
(1) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas
määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.
(2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametnik. Ametnikul on õigus:
1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid
ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
3) teha vallavalitsusele ettepanek makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole
tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud
valeandmeid;
4) kinnitada toetuse kasutamise aruanded.
(3) Vallavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse
saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb
vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku
teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.

§ 112. Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
Toetuse andmise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui:
1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet
või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole
täidetud;
4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
6) muudel põhjendatud juhtudel.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2021. aasta 1. juunil.
Raivo Raap
Volikogu esimees
Seletuskiri määruse „Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 44
„Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine“ eelnõu juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt on kohaliku
omavalitsuse volikogu ainupädevuses toetuste andmise korra kehtestamine.
Määruse muutmise eesmärgiks on ühtlustada toetuste väljamaksmise korda ja järelevalve
protseduure sarnaselt sporditegevuse toetamise korraga. Sisulise poole pealt loobutakse eraldi
dokumentidena toetuse andmise lepingute sõlmimisest vähendades sellega ka ametnike
halduskoormust. Lepingutes sisaldunud toetuse saaja kohustused on lülitatud käesoleva
määruse eelnõusse, samuti täiendatakse määrust järelevalve teostamise sätetega toetuse
kasutamise üle.
Eelnõu ja seletuskirja koostas vallasekretäri abi Lia Teeväli.
Eelnõu väljaandmiseks määrusena on vajalik volikogu liikmete poolthäälte enamus.
Määruse eelnõu on Alutaguse Vallavalitsus heaks kiitnud ja esitab selle volikogule.
Eelnõu sisu
Punkt 1 – Tunnistatakse kehtetuks § 3 lõige 5 (Toetuse saaja nimetab tegevuste
avalikustamise puhul kirjalikus või suulises väljenduses tegevuse toetajana Alutaguse valda).
Nimetatud säte kajastub määruse eelnõu punktis 5 (Toetuse saaja kohustused).
Punktid 2 ja 3 – Kehtivas määruses on sätestatud, et tegevustoetuse eraldamise otsustab
vallavalitsus korraldusega pärast eelarve vastuvõtmist, projektitoetuse, ürituste toetuse ja
ühekordse toetuse eraldamise hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisest.

Toetus eraldatakse aga arvesse võttes ka eelmise toetuse kasutamise aruande kinnitamist.
Seetõttu on sätteid täiendatud.
Punktid 4, 5 – Puudutavad lepingutega seonduvat. Kuna lepingute sõlmimise kohustust
määrusega ei sätestata, siis on kehtivat määrust selles osas muudetud.
Punkt 6 – Määrust täiendatakse toetuse saaja kohustustega. Nimetatud sätted on olnud siiani
lepingutes kajastatud.
Punkt 7 – Määruse § 11 muudetakse ja täiendatakse toetuse kasutamise aruannete esitamise
tähtaegadega. Kehtiva määruse kohaselt määrati aruannete esitamise tähtaeg toetuslepingus.
Punkt 8 – Täiendatud on järelevalve teostamist toetuse kasutamise üle. Järelevalve käigus
kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud
kohustustest kinnipidamist. Määruse eelnõusse on lülitatud ka toetuse andmise otsuse (ehk
vallavalitsuse korralduse) kehtetuks tunnistamise võimalused.
Määruse jõustumine
Eelnõuga on nähakse ette määruse jõustumise ajaks 2021. aasta 1. juuni.

