Kinnitatud
Luua Metsanduskooli nõukogu 18.11.2015 otsusega nr 1.1.
ÕPILASE SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE KORD LUUA METSANDUSKOOLIS
Vastavalt haridus ja teadusministri 2.09.2015. a määrusele nr 41 „Riigikoolide õpilaste
sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus“ võimaldatakse Luua Metsanduskoolis (edaspidi kool)
statsionaarses õppes kutsekeskhariduse või kutseõppe õppekaval õppivale õpilasele (edaspidi
õpilane) ühistranspordi sõidukulu hüvitamist kooskõlas käesoleva korraga ja eraldatud
eelarvevahendite piires alates 01.10.2015.
Luua Metsanduskoolis võimaldatakse õppetöö perioodil tasemeõppe kättesaadavuse
tagamiseks sõidusoodustusi õppeasutuse õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
(edaspidi elukoht) ei ole Luua Metsanduskooliga samas külas.
§ 1. Hüvitamise ulatus ja kordade arv
1. Õpilasele, kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes ja elab õpilaskodus,
kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu maksumus, samuti riiklikeks
pühadeks ning koolivaheajale minekul elukohta ja sealt tagasi sõidu maksumus
järgmiselt:
a. Õpilase poolt tehtud edasitagasi sõit kuni kaks korda kuus sõidupiletite alusel
100 protsendi ulatuses;
2. Õpilasele, kes õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes või kutsekeskharidusõppes
ja elab õpilaskodus, kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu
maksumus, samuti riiklikeks pühadeks ning koolivaheajale minekul elukohta ja sealt
tagasi sõidu maksumus järgmiselt:
a. Õpilase poolt tehtud üks edasitagasi sõit nädalas sõidupiletite alusel 100
protsendi ulatuses
3. Õpilasele, kes sõidab iga õppepäev elukoha ja kooli vahet, hüvitatakse sõidukulu
sõidupiletite alusel arvestusega üks edasitagasi sõit päevas statsionaarses õppes
kutsekeskhariduse või kutseõppe õppekaval õppivale õpilasele.
4. Kool võib hüvitada eraldatud eelarveliste vahendite piires koolipõhisele õpilasele
sõidu muu õppekoha (nt riigisisene õpilasvahetus, praktika, õpilasvõistlustel
osalemine jms) ja õppeasutuse või elukoha vahel sõidupiletite alusel.
5. Koolil on õigus keelduda sõidukulu hüvitamisest õpilasele, kes viibis akadeemilisel
puhkusel või kes ei osalenud õppetöös päevadel, mille eest hüvitist taotleb.
6. Õpilastele tutvustakse sõidusoodustuste maksmise korda õppeperioodi algul
kursusejuhataja poolt ja tehakse kättesaadavaks kooli kodulehel.
7. Hiljemalt 10. oktoobriks (igal aastal) esitab õpilane või tema eestkostja vormikohase
avalduse (lisa 1) õpilaskodu kasvatajale.
8. Õpilase või eestkostja avalduse alusel kinnitab õppeosakonna juhataja kirjalikult
avaldusele taotleja sobivust/mittesobivust sõidukulude kompensatsiooni saajana.
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9. 15. oktoobriks (igal aastal) edastab õpilaskodu kasvataja kontrollitud ja õigustatud
isikuks käesoleva korra mõistes hinnatud isikute avalduste koondi õppe ja
finantsosakonnale.
10. Edastatud koond on aluseks sõidukulude hüvitamise õiguspärasuse kontrolliks.
11. Õpilased või eestkostjad esitavad iga kuu taotletava sõidusoodustuse kohta aruande
(lisa 2) hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks õpilaskodu kasvatajale või
majutustöötajale. Aruanne peab olema vormistatud vastavalt taotletava
sõidukompensatsiooni nõuetele, kooskõlas õpilase osalemisega (kuupäevaliselt)
õppetöös Luua Metsanduskoolis, lisatud sõite tõendavad kuludokumendid ning
kinnitatud avaldaja allkirjaga. Vigaseid või puudulikke aruandeid ei menetleta.
12. Õpilase või eestkostja poolt esitatud ja menetlemisele kuuluvad sõidusoodustusi
taotlevad aruanded kontrollitakse ja kinnitatakse õpilaskodu kasvataja või
majutustöötaja poolt, aruannete põhjal koostab õpilaskodu kasvataja või
majutustöötaja väljamaksmisele kuuluvate kohustuste osas esildise raamatupidamisele.
Esildis edastatakse digitaalselt allkirjastatult või muul moel allkirjastatud 3 tööpäeva
jooksul raamatupidamiskeskusele samaaegselt koopia edastamisega kooli
finantsjuhile.
13. Esildise alusel teostab raamatupidamiskeskus väljamakse sõidusoodustuse taotleja
poolt avalduses märgitud pangakontole.
14. Õpilase või eestkostja avaldused ja sõiduaruanded asuvad menetleja valduses töökoha
juures ja kuuluvad arhiveerimisele üldistel alustel.
15. Käesoleva käskkirjaga tunnistatakse kehtetuks Luua Metsanduskooli direktori
14.10.2013 käskkiri nr 111Ü
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