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Koosolekul osalesid jdrgmised hariduskomisjoni liikmed
- Jelizaveta Tbertova, Irina janovitb,
Tamara Gusseva, Tatjana Korelina, Svetlana Leiihhina, Ljudmila Smimova,
Aleksandr Openko,
Tatlana Babanskaja, VjatSeslav Konovalov,
Afanasjev,
Sergei
Misnik, Larissa Olenina
Juri
Koosolekul puudusid - Heli Adamovitb, Olga Elksnin
Koosolekule kutsutud - viktoria Lutus, Kurtuuriosakonna juhataja;
Dmitri Vergun, Kultuuriosakonna juhataj a asetiiitj a;

Plievakord:
1. Erakooliseaduse $ 5a lg 2 p 82 antud rilesande lahendamise volitamine (Hariduse Uhing
"Tuum"). Ettekandja viktoria Lufus, NLV Kultuuriosakonna juhataja.
2. Erakooliseaduse $ 223 Lg 3 p 6 antud tilesande lahendamise volitamine (MTU Oigeusu
Hariduse Unit'tg Ulest6usmine). Ettekandja Viktoria Lutus, NLV Kultuuriosakonna juhataja.
3' Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord. Ettekandja Viktoria Lutus, NLV
Kultuuriosakonna juhataja.

Arutluse kiik:
L. Erakooliseaduse S 5n lg 2p 8' antud iilesande lahendamise volitamine (Hariduse Uhing
"Tuum").
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus tutvustas hariduskomisjoni
liikmetele projekti eeln6u:
MTU Hariduse Uning ,i]trltnt" (registrikood g0362g73) teatas 0g.10.2019. a kavatsusest esitada
haridus- ja teadusministeeriumile taotluse erakooli tegevusloa saamiseks. Hariduse Utring
"Tl)LLrn" kavatseb taotleda p6hikooli ja giimnaasiumi tegevusloa andmist. Taotluses andis
Hariduse Uhing ,ill)t)rr(' jdrgmist informatsiooni asutatava erakooli kohta:
o
kavandatud erakool on iildhariduskool I-III kooliastmetes ja giimnaasiumis riikliku
6ppekavaga ettendhtud hariduse andmiseks;
kavandatud kool hakkab tootama hoones aadressil M6isa tdnav 6, Narva;
'
.
erakooli 6ppekeel on vene keel;

.
o

erakool kavatseb rakendada 6ppekava alates 07.09.2020. a;
kavandatud erakooli puhul tegemist on nn waldorfti.iiipi kooliga.
Erakooliseaduse $ 5a lg 2 p 82 kohaselt esitatakse tegevusloa taotluses p6hikooli ja giimnaasiumi
puhul erakooli asukohajdrgse kohaliku omavalitsuse kirjalik arvamus. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse $ 22 lg 2 kohaselt otsustab 6igusaktiga kohaliku omavalitsuse pddevusse
antud kiisimused omavalitsusiiksuse nimel volikogu, kes v6ib nende kiisimuste lahendamise

volitada valla- v6i linnavalitsusele v6i volikogu poolt md2iratud osdvalla v6i linnaosa
esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuurii.iksusele vdi ametnikule. Ulesande
lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele on otstarbekas, et muuta MTU Hariduse Uhir-tg
,,Tuum" esitafu d taotluse menetlemine kiiremaks.

viktoria Lutus esitamise ajal tekkisid komisjoni liikmetel tdpsustavad kiisimused.
Ki.isimused
esitasid Jerizaveta TSertova, Tatjana Babanskaja vjatieslav
Konovalov, juri Raud ja Larissa

Olenina.

Arutluse fulemusena oli projekti eeln6u toetamise kiisimus.
Jelizaveta Tiertova tdnas k6iki
komisjoni liikmeid arutamise ees! ja tegi ettepaneku toetada esitatud
projekti eeln6u.

Otsused:
Toetada esitatud projekti eeln6u ja volitada Narva Linnavalitsusele
erakooliseaduse S 5n tg 2 p g,
antud iilesande lahendamine MTU Hariduse Ufring
,,Tuum" (registrikoo d g0s62g73) 03.10.2019.
a taotluse menetlernisel.
otsuse poolt oliL2 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 erapootetuid 0.
ia

Erakooliseaduse 3zz"Lg5p
223 rg
6 antud iilesande lahendamise volitamine (MTU 6igeusu
Hariduse Utring Ulest6usmine)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus tutvustas hariduskomisjoni
liikmetele projekti eelndu:
2.

Narva oigeusu Giimnaasiumi pidaja MTU Oigeusu Hariduse uni.lg Ulest5usmine
(registrikood 80737902) esitas 15.11.2019. a taotluse, millega palus anda ndusoleku

tegevuskulutoetuse eraldamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
Erakooliseaduse $ 223 lg 3 p 6 kohaselt eraldab Haridus- ja Teadusministeerium
erakooli
pidajale tegevuskulutoetust, kui muu hulgas erakooli pidaja taotlusel on kohaliku omavalitsuse

tiksus, mille haldusterritooriumil eraiildhariduskool tegutseb, andnud Haridus-

ja

Teadusministeeriumile n6usoleku erai.ildhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 lg 2 kohaselt otsustab 6igusaktiga kohaliku
omavalitsuse pddevusse antud ki.isimused omavalitsusiiksuse nimel volikogu kes v6ib nende
kiisimuste lahendamise volitada valla- v5i linnavalitsusele v6i volikogu poolt mddratud
osavalla v6i linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuritiksusele v6i
ametnikule. Ulesande lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele on otstarbekas, et muuta
MTU Oigeusu Hariduse Uhing Ulest6usmine esitatud taotluse menetlemine kiiremaks.
Viktoria Lutus esitamise ajal tekkisid komisjoni liikmetel tdpsustavad kiisimused. Ktisimused
esitasid Jelizaveta Tbertova, Irina ]anovit5, Tatjana Babansk aja, Juri Raud, Sergei Misnik,
Ljudmila Srnirnova ja Larissa Olenina.
Arutluse tulemusena oli projekti eeln6u toetamise ki.isimus. Je\tzaveta T5ertova tiinas kdiki
komisjoni liikmeid arutamise eesf ja tegi ettepaneku toetada esitatud projekti eeln6u.
Otsused:
Toetada esitatud projekti eeh:r6u ja volitada Narva Linnavalitsusele erakooliseaduse 223 lg 3 p
$
6 antud iilesande lahendamine MTU Oigeusu Hariduse Utring Ulest6usmine (registrikood
80137 902) 15.11,.2019. a taotluse menetlemisel.
otsuse poolt oli12 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 ia erapootetuid 0.
3. Huvitegevuse ia huvihariduse toetuse andmise kord
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus tutvustas hariduskomisjoni

Iiikmetele mddruse eeln6u:
Mddrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike 1 punkti 5 alusel.
Narva Linnavalitsuse mddruse eeln5uga ,,Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord,,
(edaspidi kord) tehakse ettepanek kehtestada noorsootoci seaduse S 151 l6ike 1 alusel
riigieelarvest Narva lirmale mddratava huvitegevuse ja huvihariduse tdiendava toetuse
jaotamise menetlemise kord.
Ulalrrimetatud riigipoolne toetus jaotatakse igal aastal alates 2017 aastast Narva linna
ametiasutuste hallatavate asutuste, juriidiliste isikute ja ftiiisilisest isikust ettev6tjate vahel, kes
pakuvad Narva linnas noortele (vanuses 7-19 aastat) huvihariduse ja/v6i huvitegevuse teenust.
Kdesoleva ajani on toetuse jaotamise ettepanekuid Narva Linnavolikogule teinud Narva

Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Tcetuse jaotamisel
tahtuti eelkoige noorsootcio
seaduses toodud tingimustest ning Narva linna noorte
huvitegevuse ja huvihariduse kavas
mddratletud p6him6tetest ja suunitlustest.
Olemasolevast praktikast ldhtudes on vajalik kehtestada toetuse taotlemise,
menetlemise,
andmise ja andmisest keeldumise, toefuse kasutamise ning aruandluse
esitamise kord.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi fOfS; 22 loike
1 punkti 5 kohaselt
$
kuulub volikogu ainupiidevusse toetuste andmise korra kehtestamine.
Miidruse kehtestamisega
ei kaasne Narva linnale rahalisi lisakulusi l. KOKS $ 23 loike 1 kohaselt avaldatakse
linnavolikogu mAdrus Riigi Teatajas.
NARVA LINNAVOLIKOGU MAARUSE EELNOU
Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22l6ike 1
punkti 5 alusel.
$
S 1 Uldsetted
(1) Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise korraga kehtestatakse
Narva linnaeelarvest
antava huvihariduse ja huvitegevuse edasiarendamiseks ja uute huvihariduse ja
huvitegevuse
tegevuste kdivitamiseks toetuse taotlemise, menetlemise, andmise ja andmisest
keeldumise,
toetuse kasutamise ning aruandluse esitamise kord.
(2) Huvitegevuse ja huvihariduse toetus on antud korra m6istes noorsootcici
seaduse $ 151 ldike
1 alusel riigieelarvest Narva linnale mddratud tdiendav toetus 7-lgaastaste
noorte sristeemse ja
juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kdttesaadavuse ja mitmekesisuse
parandamiseks
eesmdrgiga suurendada nende v6imalusi omandada teadmisi, oskusi
ia hoiakuid valitud
huvialal.
$ 2. Toetuse taotlernine
(1) Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised
isikud ja
fiiiisilisest isikust ettev6tjad, kes pakuvad Narva linnas noortele (vanuses 7-1g aastat)
huvihariduse ja/v6i huvitegevuse teenust.
(2) Taotlusi ei saa esitada Narva lirura ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised
isikud ja
fiiiisilisest isikust ettev6tjad, kellel on taotlemisele eelneva kuu seisuga v6lgnevus Narva linna
ees (sh linnavara kasutamisega seotud v6lgnevus) jalv6i riiklike maksude v6lg v6i tiihtajaks
tasumata jiiefud maksusummalt arvestatud intressiv6lg maksukorralduse seaduse tdhenduses.
(3) Taotlusi saab esitada nende tegevuste finantseerimiseks, mis hakkavad pakkuma Narva
noortele vanuses 7-19 aastat plaanipiirase ja noorte vajadustele vastava huvihariduse v6i
huvitegevuse teenust ning toetavad Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava
tditmist.
(4) Toetuse saamiseks esitab taotleja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale (edaspidi
Kultuuriosakond) vormikohase taotluse Kultuuriosakonna poolt kehtestatud tiihtaegadel.
Taotluste esitamise tlihtaegadest antakse teada linna koduleher.
(5) Toetuse taotluse vormi kehtestab Kultuuriosakond.
(6) Toetust ei saa taotleda jiirgmiste kulude katteks:
1) kinnisvara ja s6iduvahendite omandamise v6i kasutusse v6tmise kulud;
2) hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;
3) kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.
$ 3. Taotluse menetlemine
(1) Narva Linnavalitsus moodustab taotluste ldbivaatamiseks ja toetuste andmise otsuse
langetamiseks taotluste hindamise vdhemalt 7-liikmelist komisjoni (edaspidi Komisjon), mille
koosseisu kuuluvad sealhulgas Narva Linnavolikogu noorsookomisjoni, hariduskomisjoni ning
kultuur- ja spordikomisjoni esimehed ja noorsoo, hariduse, kultuuri ja spordi eest vastutav
Narva Linnavalitsuse liige.
(2) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon on otsustusv6imeline, kui koosolekust
v6tavad osa vdhem alt 213 komisjoni liikmetest.

(3)

Komisjon vaatab 30 pdeva jooksui

hbi tiihtajaks esitatud taotlused, kontrollib
dokumentide vastavust ja 6igsust, hindab taotluse vastavust toetuse
andmise p6him6tetele ning
tingimustele.
(4) Komisjonil on 6igus ki.isida taotlejalt lisainformatsiooni ia n5uda taotlelalt tiiiendavaid
andmeid ning dokumente.
(5) Komisjonil on 6igus jiitta taotlus ldbi vaatamata juhuf kui:
1) taotleja ja/v5i taotlus ei vasta esitatavatele nduetele;
2) taotleja ei esita varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet ja dokumente v6i
esitab valeandmeid;
3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
4) taotleja ei kasutanud eesmiirgipdraselt varem saadud toetust.
(6) Toetuse mddramisel liihtub Komisjon kdesolevast korrast ning Narva linna noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kavast.
(7) Eelarve vdimalustest ldhtuvalt v6ib toetust anda taotletust vhiksemas surunas.
(8) Komisjon langetab otsuse Toetuse andmise ja toetuse suuruse vdi andmisest keeldumise
kohta.
(9) Kultuuriosakond teavitab taotlejaid, kelle taotlus jiii rahuldamata, toetuse andmata
jdtmisest 30 pdeva jooksul kdesoleva paragrahvi l6ikes 8 nimetatud otsuse langetamisest.
(10) Kultuuriosakond s6lmib Komisjoni otsuse alusel taotlejaga, kellele antakse toetus,
lepingu, millega sdtestatakse toetuse andmise, kasutamise ja aruandluse esitamise tingimused.
$ 4. fdrelevalve
Kulfuuriosakonnal on 6igus teostada kontrolli antud toetuse kasutamise ning esitatud andmete
6igsuse kohta.
$ 5. Rakendusslitted
(1) Mddrus j6ustub seadusega sdtestatud korras.
(2) Mddrust rakendatakse 2020. a eelarves ja hiljem ette ndhtud huvitegevuse ja
huvihariduse toefuse suhtes.
Viktoria Lutus esitamise ajal tekkisid komisjoni liikmetel tdpsustavad kiisimused. Kiisimused
esitasid lelizaveta T5ertova, Irina JanovitS, Tatjana Babansk aja, luri Raud, Sergei Misnik,
Ljudmila Smimova ja Larissa Olenina.
Arutluse tulemusena oli mddruse eeln6u toetamise ktisimus. jelizaveta TSertova tiinas k6iki
komisjoni liikmeid arutamise eesf ja tegi ettepaneku toetada esitatud mdiruse eeln6u.
Otsused:
Toetada Narva Linnavalitsuse mddruse eeln6u ,,Huvitegevuse ja huvihariduse toefuse andmise
kord".
otsuse poolt oli12 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
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Irina JanovitY
linnavolikogu hariduskomisjoni protokollija

