
NÕO SPORDIKOOLI INFOLEHT SISSEASTUJALE 

Nõo Spordikoolis saab õppida järgmistel erialadel:  

1. Korvpall 

2. Sulgpall 

3. Tantsuline võimlemine 

4. Akrobaatika 

5. Judo  

6. Üldkehaline ettevalmistus  

Nõo Spordikooli koduleht noosport.ee  

…………………………………………………………………………………………………. 

Nõo Spordikooli sisseastumise avalduse tegemine ja õpilase registreerimine  

1. Võta kontakti spordiala treeneriga (kontaktid noosport.ee)ja vali treenimiseks sobiv rühm. 

2. Mine aadressile noosport.ee, „Avalduste“ all „Nõo Spordikooli sisseastumise avaldus“. 

3. Avaldus suunab Nõo Spordikooli Stuudiumi lehele, kus saab täita lahtrid ja valida õige 

rühm (NB! Küsida treenerilt rühma nimetus).  

4. Pärast avalduse esitamist ja kinnitamist Spordikooli poolt saadetakse avalduse esitaja e-

mailile info Stuudiumi konto loomisest õpilasele ja lapsevanemale.  

5. Lapsevanemale saadetakse e-mailile Infore haldusprogrammi kaudu Nõo Spordikooli 

leping digiallkirjastamiseks.  

6. Pärast lepingu allkirjastamist lapsevanema poolt, kantakse õpilane EHIS-e infosüsteemi ja 

õppetasu saab edaspidi kanda tuludeklaratsiooni.  

………………………………………………………………………………………………….. 

Nõo Spordikoolist väljaastumine 

 

1. Treeningutest loobumisel teavitada esimesena eriala treenerit. NB! Seejärel vormistada 

ametlik avaldus, et edaspidi mitte saada õppetasu arveid (kreeditarveid Nõo Vallavalitsus 

ei väljasta). 

2. Nõo Spordikooli kodulehel „Avalduste“ all on „Nõo Spordikooli väljaastumise avaldus“, 

kus saab täita vajalikud lahtrid.  

3. Kui avaldus on esitatud jooksva kuu 5. kuupäevaks (k.a), arvatakse õpilane välja samast 

kuust. Alates 6. kuupäevast esitatud avaldused võetakse aluseks järgmisest kalendrikuust 

ja lapsevanem tasub käesoleva kuu eest õppetasu arve.  

4. Õppelepingu lõpetamisel saadetakse avalduse esitajale Stuudiumi kaudu vastus, lepingu 

lisa eraldi ei saadeta, õpilane arvatakse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ning 

eemaldatakse EHIS-est ja Stuudiumist.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nõo Spordikoolis eriala vahetamine 

 

1. Eriala vahetamiseks kontakteeruda treeneriga, et leppida kokku uus rühm. Eelmisest 

erialast loobumisel teavitada ka treenereid.  



2. Noosport.ee lehel „Avaldused“ all leitav „Eriala vahetamise avaldus“, mis suunab Nõo 

Spordikooli Stuudiumisse. NB! Uue eriala valikul vajalik teada ka rühma, mis lepitakse 

kokku treeneriga.  

3. Eriala vahetamise järgselt ei saadeta lapsevanemale uut lepingut, muudatus viiakse sisse 

direktori käskkirjaga, mille järel saadetakse info Nõo Vallavalitsuse raamatupidajale ning 

muudetakse EHIS-es ja Stuudiumis õpilase valikud.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nõo Spordikooli õppetasu soodustuse taotlemine 

 

1. Nõo valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord on leitav 

https://www.riigiteataja.ee/akt/403122021002.  

2. Õppetasu soodustuse saab määrata järgmistel tingimustel:  

(1) Õppetasu soodustus 100%: 

  1) on kolmas või järgmine laps perest, kus huvikoolis õpib 3 või enam õppurit; 

  2) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last; 

  3) on huvikooli õppurite nimekirjas, kuid on suundunud teatud perioodiks vastavat eriala 

õppima välismaale. 

(2) Õppetasu soodustus 40% vähenenud majanduslikud võimalused tasuda õppemaksu 

täies ulatuses. 

(3) Õppetasu soodustus 40%, kui õpilane osaleb õppes ühel korral nädalas.  

(4) Õppetasu soodustus 70%, koha säilitamise tasu, kui õpilane puudub tervislikel põhjustel 

õppetööst rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam).  

 

3. Õppetasu soodustuse taotlemine noosport.ee lehel „Avaldused“, mille all „Nõo Spordikooli 

õppetasu soodustuste avaldus“. Avaldus suunab Nõo Spordikooli Stuudiumisse, kus saab 

valida vastava soodustuse ja avalduse esitada.  

4. Avaldus vaadatakse läbi Spordikooli direktori, õpilase treeneri ja Nõo Vallavalituse 

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja poolt. Otsusest ja soodustuste kehtima hakkamisest 

teatab direktor lapsevanemat Nõo Spordikooli Stuudiumi vahendusel.  

5. NB! Õppetasu soodustuse taotlemisel ei ole vaja esitada täiendavaid dokumente, v.a juhul, 

kui soodustus määratakse tervislike põhjuste tõttu või kui õpilane suundub õppima teise 

riiki.  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

NÕO SPORDIKOOL     

Kalju Aigro 1, 

Nõo alevik, 

Nõo vald, 

Tartumaa 61601 

Reg.kood: 77001174 

kontakttelefon: +372 745 5598 (administraator) 

Nõo Spordikooli direktor: spordikool@nvv.ee / +372 53 089 738  


