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Jõhvi valla eelarvest kultuuri ja noorsootegevuse
edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks
ning elukeskkonna arendamiseks toetuste
taotlemise ja kasutamise kord
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrus reguleerib Jõhvi valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri ning külaliikumise,
seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste
menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.
(2) Toetuse andmise eesmärk on laiendada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi
ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.
Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava
elluviimisele.
(3) Määruse alusel ei saa toetust taotleda:
1) Jõhvi Vallavalitsuse hallatavad asutused ning valla osalusega sihtasutused;
2) korteri- ja garaažiühistud.
(4) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist Erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele.
§ 2. Toetamise põhimõtted
(1) Toetusteks määratud vahendite summa määrab Jõhvi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu)
valla eelarve vastuvõtmisega.
(2) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes
1) tegutsevad Jõhvi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Jõhvi valla eri piirkondade
elanikele ühistegevuse-, kultuuri- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspoolt Jõhvi valda, kuid kelle tegevusest saavad Jõhvi valla elanikud
kasu.
(3) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem
saadud toetuse lõpparuanded on tähtaegselt esitatud ja vallavalitsuse poolt heaks kiidetud ning
toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

§ 3. Toetuse liigid ning määruses kasutatavad mõisted
(1) Tegevustoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Tegevustoetus on jagatud järgmisteks alaliikideks:
1) tegevustoetus esinduskollektiividele;
2) tegevustoetus kultuuriasutustele (teatrid ja muuseumid);
3) tegevustoetus vallas tegutsevatele vabaühendustele ning seltsingutele, kelle tegevus on suunatud
külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodaniku algatusliku tegevuste arendamisele.
(2) Ürituste toetus, mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike
korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.
(3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) esinduskollektiiv – kollektiiv, mis tegutseb rahvakultuuri valdkonnas, osaleb laulu ja
tantsupeoprotsessi ning vähemalt 50% kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast
haridust;
2) teater – etendusalal tegutsev asutus;
3) muuseum – ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis
ei taotle majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on koguda, säilitada,
uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset
kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
4) muud ühendused – kogukonna arendamise eesmärgil tegutsevad mittetulundusühingud ja
seltsingud
§ 4. Esinduskollektiivi tegevustoetuse arvutamine
(1) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.
(2) Esinduskollektiivi tegevustoetuse baassumma arvestamisel kasutatakse järgmist valemit:
X =
Y
SUM n
kus Y on esinduskollektiividele määratud toetuse piirsumma valla eelarves ja n on
esinduskollektiivile määratud koefitsiendide summa.
(3) Koefitsiendide arvutamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
1) 0,1 – esinduskollektiivi omafinantseerimise ja kaasfinantseerimise olemasolust;
2) 0,1 – töötasu maksmine kollektiivi juhendajale tingimusel, et vähemalt 50% kollektiivi
juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust ning tööjõukulu ei moodusta rohkem kui
70% tegevustoetuse summast;
3) 0,1 – aktiivne teavitustegevus erinevatel tasandil ning kasutades erinevaid kommunikatsiooni
kanaleid;
4) 0,1 – osavõtt Jõhvi valla kultuuriüritustest eelarve aastal;
5) 0,2 – kultuuriürituste iseseisev korraldamine;
6) 0,2 – osavõtt laulu-ja tantsupeost;
7) 0,1 – aktiivne projektitegevus kollektiivi arendamisel;
8) 0,1 – kollektiivi arendustegevus (inventari, kostüümide soetamine, repertuaari uuendamine jne).
Koefitsiendile arvutamisel lähtutakse mitmele kriteeriumitele vastab esinduskollektiiv (vastavus
kõikidele kriteeriumitele moodustab koefitsiendi 1,0).
(4) Toetussumma arvutamiseks iga konkreetse esinduskollektiivi kohta korrutatakse tegevustoetuse
baassumma toetatava esinduskollektiivides tegevuses osalejate arvuga ning koefitsiendiga, mis

saadakse järgmiste ühingut ja selle tegevuses osalejaid iseloomustavate näitajate summeerimisel,
esinduskollektiivi tegevuses osaleja:
1) 7-26 aastased (koefitsient 1,0);
2) 27-64 aastased (koefitsient 0,6);
3) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,5).
§ 5. Kultuuriasutuse tegevustoetuse arvutamine
(1) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.
(2) Kultuuriasutuste tegevustoetuse baassumma arvestamisel kasutatakse järgmist valemit:
X =
Y
SUM n
kus Y on kultuuriasutusele määratud toetuse piirsumma valla eelarves ja n on kultuuriasutusele
määratud koefitsiendide summa.
(3) Koefitsiendide arvutamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
1) 0,1 – kultuuriasutuse omafinantseerimise ja kaasfinantseerimise olemasolust;
2) 0,1 – töötasu maksmine juhile tingimusel, et vähemalt 50% juhtkonda kuuluvatest isikutest
omavad või omandavad erialast haridust ning tööjõukulu ei moodusta rohkem kui 70%
tegevustoetuse summast;
3) 0,1 – osavõtt Jõhvi valla kultuuriüritustest ning kaasabi nende ettevalmistamise/läbiviimisel
eelarve aastal;
4) 0,1 – teatri tegevuskava ja sellega seotud eelarve realistlikkus;
5) 0.1 – kultuuriasutuse tegevusega seotud lisaprogrammid (sh, üritused, projektid, jmt);
6) 0.2 – kultuuriasutuse osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides ja esinemine välismaal;
7) 0,3 kultuuriasutuse rahvuskultuuriline tähtsus (olulisus ja tuntus Eesti kultuurimaastikul,
riigipoole toetuse olemasolu jmt).
Vastavus kõikidele kriteeriumitele moodustab koefitsiendi 1,0.
§ 6. Vabaühendustele tegevustoetuse arvutamine
(1) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.
(2) Vabaühenduste tegevustoetuse baassumma arvestamisel kasutatakse järgmist valemit.
X =
Y
SUM n
kus Y on vabaühendustele määratud toetuse piirsumma valla eelarves ja n on vabaühendusele
määratud koefitsiendide summa.
(3) Koefitsiendide arvutamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
1) 0,1 – vabaühenduse omafinantseerimise olemasolust;
2) 0,2 – projektitegevus ning ürituste korraldus;
3) 0,2 – vältimatu kulude olemasolu vabaühenduse tegevuse korraldamiseks ning jätkusuutlikkuse
tagamiseks (rendikulu, ruumide ülalpidamiskulud jne);
4) 0.1 – arendustegevuse olemasolu;
5) 0,3 – vabaühenduse kohalik tähtsus (liikmete arv üle 100 inimest, tegevuse pikaajalisus,
lisategevuste olemasolu jne);
6) 0,1 – aktiivne teavitustegevus erinevatel tasandil ning kasutades erinevaid kommunikatsiooni
kanaleid.
Vastavus kõikidele kriteeriumitele moodustab koefitsiendi 1,0.

§ 7. Ürituste toetuse määramise kriteeriumid
Ürituste toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
1)üritus on suunatud valla elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
2) ürituse eelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik;
3) üritus on selgete eesmärkidega ning ürituse vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud.
§ 8. Taotluste esitamine
(1) Tegevustoetuse ning ürituste toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt määruse lisas
toodud vormil.
(2) Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse jooksva
eelarveaasta 1. oktoobriks.
(3) Ürituste toetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse 1. oktoobriks, juhul kui üritus
toimub tuleva eelarveaasta esimesel poolaastal (jaanuarist kuni juunini) ning 1. juuniks kui üritus
toimub eelarveaasta teisel poolaastal (juunist kuni detsembrini).
(4) Ürituse toetuse taotlus võib esitada ka jooksval eelarveaastal tingimusel, et taotlus esitatakse
hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.
(5) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla
ajalehes.
(6) Taotlus esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt valla kodulehel oleva
veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu.
§ 9. Taotluse menetlemine
(1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.
(2) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse
ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.
(3) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks
tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud
dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.
(4) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.
(5) Vallavalitsus suunab järgmiseks eelarveaastaks planeeritud tegevustoetuse ning ürituste kohta
koostatud koondtabel volikogu poolt moodustatud spordi- ja kultuurikomisjonile seisukoha
võtmiseks 1. novembriks võttes arvesse selleks eelarves ettenähtud vahendite suurust ning
hindamiseks koostatud juhendit.
(6) Vallavalitsus menetleb jooksval eelarveaastal laekunud ürituste toetused ning kinnitab
korraldusega raha eraldamist.
§ 10. Toetuse eraldamine
(1) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega pärast eelarve vastuvõtmist.

(2) Ürituste toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul
puudusteta taotluse laekumisest.
(3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve
muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.
(4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne
tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.
(5) Tegevustoetuse ja ürituste toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja või
taotleja esindaja arvelduskontole pärast toetuslepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.
§ 11. Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vormikohase aruande (lisa 2) toetuseks saadud rahaliste
vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise
algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.
(2) 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.
(3) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab
vallavalitsuse määratud ametnik. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest,
toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.
Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.
§ 12. Rakendussätted
(1) Jõhvi Vallavolikogu 30. septembri 2012 määrus nr 96 „Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele
kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kord” ja Jõhvi Vallavolikogu 30. septembri
2012 määrus nr 95 „Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kord“
tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees
Selgitus
Määruse koostamine on tingitud vajadusest uuendada 2012. aastast kehtivaid dokumente, mis
reguleerisid ürituste- ja tegevustoetuste eraldamist vabaühendustele. Uue määruse kohaselt
vabaühendused ei pea esitama toetuse taotlemisel dokumente, mis hetkeseisuga on kättesaadavad
avalikest registritest ning kogu toetuste taotlemise protsess on lihtsustatud. Määruse peaeesmärgiks
on vabaühenduste tegevuseks ettenähtud finantseerimise põhimõtete kindlaks tegemine.
Määruse andmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.

