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Albu valla eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu-ja noorsootööalasele tegevusele toetuste
andmise ja premeerimise korra kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 1 ja § 22 lg 1
punkti 5 alusel.
I. Üldsätted
§ 1. Albu valla eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noorsootööalaseks tegevuseks toetuste
andmise ja premeerimise kord (edaspidi kord) sätestab Albu valla eelarvest kultuuri-, spordi-,
külaelu- ja noorsootööalaseks tegevuseks toetuse või preemia taotlemise, taotluse
läbivaatamise ning toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
§ 2. Toetust makstakse mittetulundusühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja füüsilistele
isikutele, kelle tegevus on kooskõlas Albu valla õigusaktides ja arengukavas sätestatud
eesmärkidega.
§ 3. Toetuse andmise eesmärk on:
1)
lastele ja noortele suunatud kultuurilise, sportliku või muu vaba aja
tegevuse arendamine Albu vallas;
2)
kultuurilise, sportliku, tervistava tegevuse toetamine ja eri vajadustega
elanikegruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine;
3)
klubilise tegevuse arendamine ja edendamine.
§ 4. Premeerimise eesmärk on tunnustada edukaid valla elanikke tubli esinemise eest
võistlustel ja konkurssidel.
II. Toetuse taotlemine, läbivaatamine ja toetuse andmine
§ 5. Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks esitada avaldus, milles
on vajalik märkida taotleja nimi, registrikood, aadress, sidevahendi numbrid, taotletava
summa suurus ja selle kasutamise otstarve. Juriidilise isiku avaldusele lisatakse registrikaardi
koopia ja põhikiri.
Premeerimise taotlusi võib esitada jooksva eelarve aasta jooksul.
§ 6. Toetuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus oma korraldusega
hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist Albu Vallavolikogu poolt. Toetuse
andmise korralduses peab olema ära näidatud toetuse saaja, toetuse summa ja toetuse
sihtotstarve. Toetus määratakse üheks eelarveaastaks taotluses toodud eesmärkide täitmiseks.
Premeerimise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse laekumisest.

§ 7. Toetuse andmisest võib keelduda, kui:
1) taotleja pole esitanud kõiki käesoleva korra §-s 5 nimetatud dokumente;
2) esitatud dokumentidest ei selgu toetatava tegevuse iseloom või kui see tegevus
pole kooskõlas valla arengukavas sätestatud eesmärkidega;
3) taotleja on jätnud esitamata eelmiste käesoleva korra järgi makstud toetustega
seotud aruanded.
§ 8. Kümne tööpäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemise päevast sõlmib vallasekretär
toetuse saajaga vallavalitsuse poolt kehtestatud vormikohase lepingu, milles sätestatakse:
1) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
2) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
5) aruande esitamise aeg ja kord.
III. Järelevalve
§ 9. Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta
ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamist või ürituse toimumist.
§ 10.Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab
vallavalitsus.
§ 11. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks
toetus eraldati;
4) üritus, mille korraldamiseks raha taotleti jääb ära;
5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.
§ 12.Vallavalitsus ei eralda toetust järgmisel eelarveaastal, kui:
1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
3) eelmise eraldatud toetuse kasutamise kohta ei ole esitatud vormikohast aruannet;
4) eelmise aasta toetus on vastavalt korra paragrahvile 11 tagasi nõutud.
IV. Rakendussätted
§ 13. Korra paragrahvis 5 nimetatud tähtaega ei rakendata Albu valla 2004. aasta eelarves
ettenähtud toetuste eraldamisel.
§ 14. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2004.a.
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