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Huvihariduse omandamisel tehtud sOidukulu kompenseerimiseks Miirjamaa valla
2018.a huvihariduse ja huvitegevuse alaeelarvest toetuse maksmise kord
2018.aastaks on endised Mfiamaa vald ja Vigala vald taotlenud huvihariduse ia
ja
huvitegevuse vahendeid kahe eraldi tegevuskava alusel, mis 2018.a on iile vaadatud
taienditud Miirjamaa Vallavalitsuse poolt. Korralduse eesmiirk on transpordikulu osalise
hiivitamise kaudu soodustada endise Miirjamaa valla territooriumil elavate laste
huvitegevuses osalemist ja luua v6rdsed v6imalused huvitegevusele ligipEiisuks.
Korralduse alusel makstakse toetust endise Miirjamaa valla haldusterritooriumil elavatele
lastele huvihariduse omandamisel tehtud s6idukulu osaliseks hiivitamiseks, kui vastava
toetuse maksmine on endise M[rjamaa valla koolile, ringile v6i treeningrtihmale ette n?ihtud
2018.a huvihariduse ja huvitegevuse kavas.

Aluseks v6ttes Mtirjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017 konalduse nr 683 ,,Miirjamaa valla
2017.-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" ning Miirjamaa
Vallavalitsuse 24.01.2018 korralduse nr 65 ,,Mtirjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017 korralduse
nr 6g3 ,,Mtirjamaa valla2017.-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine"
I i sa muutmine", annab Miirj amaa Vallavalitsus

iildkorralduse:
Toetust huvihariduse omandamisel tehtud sdidukulu osaliseks hiivitamiseks on 6igus
taotleda endise Miirjamaa valla territooriumil elava alaealise Opilase seaduslikul esindajal
v6i 18-19 aastasel ttiisealisel noorel (edaspidi taotleja), kui dpilane v6i noor:
tegevuses, kus transporditoetuse
1 .1. osaleb huvikooli, huviringi v6i treeningriihma

1.

maksmine on ette nzihtud 2018'a eelarves;
l.2.huvitegevuse toimumise koht asub vlihemalt 3 km kaugusel taotleja elukohast;
l.3.huvitegevuses osalemist on tdendanud ringijuht vdi treener;
omandis v6i
l.4.huvitegevuses osalemiseks kasutatakse tihistransporti vdi Opilase vanema
sdiduautot.
kasutaiavat soiduautot v6i tiiisealise noore omandis vdi kasutatavat
esitab
2. Taotluse huvihariduse omandamiseks tehtud soidukulu osaliseks htivitamiseks

mille
taotleja Mfiamaa Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) tiks kord kvartalis'
ja20.
detsembril.
juulil,
5. oktoobril
kohta taotlus esitatakse hiljemalt 5. aprillil, 5.

igas
3. Toetusega htivitatakse osaliselt (kuni 50 eurot iihe noore v6i Opilase kohta kuus)

kvartalis tehtud kulu:
3.1 . bussipiletite hinna alusel (taotlusele lisatakse bussipiletid);
3.2. s6iduauto kasutamise korral makstakse toetust 10 senti/km kohta'

