Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuse taotlemise juhend
Taotlust saab esitada Lääne-Harju valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU –
https://piksel.ee/spoku/laaneharju
Infosüsteemi sisse loginud kasutaja saab taotlust esitada ja täita menüüosas TAOTLEMINE, tehes
vastava valiku osas MINUGA SEOTUD ISIKUD JA ASUTUSED.
Taotlejaga seotud taotlused (nii varasemaid kui ka pooleli olevaid) leiab osas TAOTLEJA TAOTLUSED.
Selle juures saab lisada uusi taotlusi, jätkata pooleli taotluse täitmist, lisada taotlusele nimekirju ja
aruandeid.

Taotlusvormi täitmine
Uue taotlusvormi täitmiseks tuleb taotleja vaates lisada uus taotlus. Avaneb 5-osaline taotlusvorm,
mida saab täita etteantud järjekorras.
1. Taotluse ülevaade. Pärast taotluse ülevaatega tutvumist vajutada [Jätka].
2. Osas Taotluse sisu täita küsitud lahtrid. Tärniga tähistatud lahtrid on kohustuslikud ning nende
täitmata jätmisel ei saa taotluse järgnevaid osasid täita ja esitada.
3. Osas Eelarve on vajadusel võimalik etteantud kulu- ja tuluridadele ridu juurde lisada. Kui eelarve
osast edasi liikudes kuvatakse teade „Tulud ja kulud ei ole võrdsed. Oled kindel, et soovid jätkata?“,
saab vajutades [OK] liikuda taotluse järgmise osa juurde.
4. Lisa failid. Taotlusele lisatavatest failidest on kõikidele taotlejatele kohustuslik taotletava
kalendriaasta tegevusplaan. Vajadusel lisada juurde ja salvestada muud dokumendid ning vajutada
[Jätka].
5. Osas Esitamine kuvatakse täidetud taotlusvorm ning saab taotluse allkirjastada ja esitada.
NB! Toetuse saamiseks tuleb taotlusele lisada harrastajate nimekirjad ning paluda lapsevanematel
harrastajate osalus kinnitada!

Nimekirja lisamine taotlusele
Taotlusele saab harrastajate nimekirja lisada menüüosas TAOTLEJA TAOTLUSED vastava taotluse
juures veerus Nimekirjad.
Lisamiseks tuleb vajutada veerus Nimekirjad olevale nupule [+ Lisa]. Avaneb taotluse nimekirjade
vaade. Lisamiseks tuleb vajutada nupule [Lisa nimekiri], täita avanenud nimekirjavorm ja lisada
liikmed (osalejad).
Vormi täitmiseks tuleb sisestada:

- nimekirja nimi;
- juhendaja andmed: isikukood (juhendaja nime lahter täidetakse automaatselt, kui vajutada
isikukoodi taga olevale nupule [Kontrolli]), juhendaja kvalifikatsioon;
- asendus- ja kaasjuhendajad;
- tegevuskohtade ja -aegade info.
Liikmeid saab nimekirja lisada kas ükshaaval või importida failist. Võimalik on kopeerida varasemate
taotluste nimekirju.
Liikmete lisamiseks ükshaaval tuleb vajutada nupule [Lisa liige] ja lisatud reale sisestada liikme
isikukood. Liikme ees- ja perekonnanime ning sünniaja saab vajutades isikukoodi lahtri taga olevale
noolega tähistatud ikoonile (päring rahvastikuregistris). Sama päringuga saadakse ka lisatud isiku
KOV-kood. Kui tegemist on n.-ö. kodu-KOV-iga, siis veerus OV ilmub "+", kui tegemist on võõra
KOV-iga, siis veerus OV ilmub "-".

Liikmete lisamiseks failist tuleb teha .csv-laiendiga fail, kus eraldi veerus oleks harrastajate
isikukoodid ja grupi tunnused (kui on mitu harrastajate gruppi). Grupi tunnused võivad olla
suvalised tähised, mis on mõeldud failis olevate isikute grupeerimiseks. Neid tunnuseid kasutatakse
isikute failist lugemiseks.
Faili importimisel tuleb valida fail arvutist, sisestada isikukoodi veergu number, valida eraldaja (mis
on kasutatud csv-faili loomisel), sisestada grupi tunnus, sisestada grupi tunnuse veeru number ja
vajutada [Lisa]. Grupi tunnust kasutatakse selleks, et failist importida ainult valitud tunnusega isikud.
Nt kui tunnuseks valida A, siis imporditakse ainult isikud, kelle grupi tunnuseks on A. Isikute failist
lisamine võib võtta veidi aega, kuna kõik isikukoodid kontrollitakse X-tee kaudu.
Näide: failis on isikukoodid tulbas "A" ja gruppi tunnused on veerus "B".

Kui soovitakse importida ainult grupis "kunst" käivaid isikuid, siis on importimise seadistused
järgmised: isikukoodi tulp = 1, grupi tunnus = "kunst", Grupi tunnuse tulp = 2

Liikme(te) kustutamine. Ühe liikme kustutamiseks nimekirjast tuleb vajutada selle liikme rea lõpus
olevale ristikesele. Taotleja ise kogu nimekirja kustutada ei saa. Vajadusel tuleb pöörduda kustutamise
palvega toetust haldava ametniku poole.

Nimekirja kopeerimine. Kui eelmistele taotlustele on lisatud nimekirju, siis neid on võimalik
kopeerida. Selleks on taotluse nimekirjade vaates Teiste taotlustega seotud nimekirjade tabelis iga
nimekirja real olemas nupp [Kopeeri].
Kopeerimisel avaneb dialoog, kus kasutaja saab täita nimekirjas küsitavad andmed. Kopeeritav on kõik
peale juhendajate, kaasjuhendajate ja toimumiskohtade info. Nimekirjas olevad liikmed ja muu info
kuvatakse, kui kopeeritava nimekirja juures on valitud nupp [Kinnita].

Kui nimekiri on valmis ja liikmed lisatud, tuleb see salvestada. Nimekirja saab alati täiendada või
parandada.

Olemasoleva nimekirja uuendamine
Kui osalejad on juba kinnitatud, aga on vaja, et osalejaid saaks uuesti kinnitada, siis tuleb nimekiri
uuendada. NB! Nimekirja uuendamisel kaovad ära eelmise nimekirja andmed (ka osalemise
kinnitamise info). Nimekirja uuendamist tuleks kasutada vaid siis, kui on kindel, et olemasolevaid
nimekirja andmeid ei ole enam vaja.
Nimekirja uuendamiseks tuleb teha nimekiri lahti (klikk nimekirja nimele) ja avanenud nimekirja
muutmisvaates:
-

muuta nimekirja andmed: nimekirja nimi, juhendajate andmed, toimumisajad jm;

-

kustutada nimekirjast lahkunud ja lisada nimekirjale uued osalejad kas ükshaaval (nupp [Lisa
liige] või failist (nupp [Lisa failist]).

-

salvestada nimekiri.

Ka pärast salvestamist saab osalejaid uuesti kinnitada.

Lapsevanema poolt huvitegevuses osalemise (mitteosalemise) kinnitamine
Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetust arvestatakse pearaha-põhiselt. Huvitegevuseks
ettenähtud toetust makstakse nende harrastajate kohta, kelle vanem või eestkostja on huvitegevuses
osaluse kohta andnud SPOKU–s kinnituse.
Huvitegevuses osalemise kinnitamiseks tuleb menüüst valida KINNITAMINE.

Kui taotlev spordiklubi või muu huviasutus on lisanud lapse harrastajate nimekirja, siis avaneb SPOKUsse sisseloginule vaade, kus on tema isikuga seotud alaealiste (rahvastikuregistris sugulussuhe
„laps“) huvitegevuses osalemised.
Osalemist saab kinnitada jaatavalt või eitavalt vajutades osaleja real olevat vastavat nuppu: "Osaleb"
või "Ei osale". Kui tuleb märkida huviringi eelistus, siis on osaleja real avatud valik "Eelistus".

Kinnitatud osalemise otsuse muutmine
Kui osalemine on kinnitatud, ilmub osaleja kinnitatud osalejad tabelis. Iga rea lõpus olev "Muuda"
nupp võimaldab kinnitatud otsust osalemise kohta muuta. Muuta saab senikaua, kuni taotlust
menetlev ametnik paneb osalejate nimekirja lukku (kinnitab osalejate nimekirja).

"Muuda" valiku alt saab lukus nimekirja lisada ainult informatsiooni mitteosalemise kohta, nt kui
osaleja lahkub huviringist.

Lapsevanema kinnitamise vaade:

