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Eraüldhariduskoolide toetamine
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 2 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põlva valla uue põhimääruse kehtestamiseni
ühinemislepingus kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärusest. Sama
seaduse § 16 lõike 3 kohaselt võib kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni kasutada ühinemislepingus kokku lepitud
ühineva valla sümboolikat.
21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu ning võtsid
vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühinemislepingu punkti 4.9.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põlva
valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla sümboolikat. Ühinemislepingu punkti
5.2. alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põlva valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põlva valla põhimäärusest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel on toetuste andmine ja
valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine volikogu
ainupädevuses. Kuni 2016. aasta lõpuni kohustus erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel
omavalitsus osalema eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis
õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub selle valla või linna
haldusterritooriumil. Alates 2017. aastast osaleb erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel vald või
linn üldhariduskooli tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse
kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja
erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel ning tulenevalt vajadusest tagada hariduse kättesaadavus
ning hariduse mitmekesisus, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Toetada 2018. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel proportsionaalselt selles
koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Põlva valla
haldusterritooriumil 25% Põlva valla munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha
tegevuskulu keskmisest maksumusest, mis on 19 eurot.
2. Toetuse eraldamisel võetakse aluseks eraüldhariduskooli õpilaste arv arvestuse aluseks oleva
kuu 10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.
3. Tegevuskulude katmise toetuse eraldamiseks sõlmivad eraüldhariduskooli pidaja ning Põlva
vald lepingu.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel on toetuste andmine ja
valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine volikogu
ainupädevuses.
Kuni 2016. aasta lõpuni kohustus erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel omavalitsus osalema
eraüldhariduskooli (edaspidi erakool) tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis
õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub selle valla või linna
haldusterritooriumil.
Riigikogu tegi erakoolide tegevus- ehk majanduskulude osalise katmise kohaliku omavalitsuse
eelarvest kohustuslikuks alates 2011/2012. õppeaastast, vajalikku raha selleks omavalitsustele
aga ei andnud. 2015. aastal otsustas Riigikohus, et omavalitsused ei pea kinni maksma
erakoolide majanduskulusid. Majanduskulude tasumine on koolipidajate kohustus –
munitsipaalkoolis peab seda tegema omavalitsus ning selleks pole riiklikku toetust ette nähtud.
Selleks, et üleminekut pehmendada, otsustas riik kuni 2020. aastani omavalitsusi erakoolide
tegevuskulude tasumisel toetada. Riigikohus leidis, et kui riik tahab erakoole lisaks nn pearahale
täiendavalt toetada, peab ta selle riigieelarvest kinni maksma. Ühtlasi kohustati riiki linnadele ja
valdadele hüvitama ka vahepealsetel aastatel erakoolidele antud tegevuskulude toetused.
Alates 2017. aastast osaleb erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel vald või linn erakooli
tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või
mitmekesisuse tagamiseks.
Erakooliseaduse § 44 lõike 1 alusel eraldatakse 01.01.2017 kuni 31.12.2019 eraüldhariduskooli
tegevuskulude katmiseks toetust riigieelarvest. Toetust makstakse lähtudes eraüldhariduskoolis
õppivate õpilaste arvust (eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga Eesti Hariduse
Infosüsteemi alusel) ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil
eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest
maksumusest 75% so 59 eurot.
2017–2019. aastal maksab riik toetust 75% 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest
maksumusest, millele lisandub käesoleva otsuse alusel antav Põlva valla toetus.
2017. aastal oli ühinenud valdade toetus eraüldhariduskoolidele järgmine (õpilase kohta ühes
kuus):
- Ahja vald ei maksnud toetust
- Laheda vald 88 eurot
- Mooste vald 20 eurot
- Põlva vald 19 eurot
- Vastse-Kuuste vald 35 eurot
Lisaks tegevuskulude osalisele katmisele toetas Põlva vald 2017. aastal Johannese Kooli ja
Lasteaeda Rosmal makstes riigi poolt makstavale koolilõuna toetusele (78 senti) täiendavalt
juurde 45 senti lapse kohta.
Käesoleva otsuse alusel toetatakse 2018. aastal erakoole tegevuskulude katmisel 25% ulatuses
Põlva valla munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest
maksumusest. Põlva valla munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu
keskmine maksumus oli 78 eurot kuus ühe õpilase kohta, sellest 25% on 19 eurot.

Põlva vald on andnud Johannese Koolile ja Lasteaiale Rosmal tasuta kasutada kaks hoonet:
Rosma kooli lasteaia hoone ja Himmaste koolimaja hoone. Põlva vald on erakooli toetanud
kasutusse antud hoonete renoveerimisel.
Eelnõu koostamise seisuga õpib eraüldhariduskoolides 65 Põlva valla last: Johannese Koolis ja
Lasteaias Rosmal (61 last), Tartu Waldorfgümnaasiumis (3 last), Tartu Katoliku
Hariduskeskuses (1 laps).
Eelnõu esitamisega teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku jätkata eraüldhariduskoolide
toetamist ning kohelda erakoole ja munitsipaalkoole võrdselt, tekitamata erineva omandivormiga
koolide vahel konkurentsieeliseid.
Otsusega toetatakse 2018. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel
proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne
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munitsipaalüldhariduskoolide 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest.
Toetuse eraldamisel võetakse aluseks eraüldhariduskooli õpilaste arv arvestuse aluseks
oleva kuu 10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasnevad Põlva valla 2018. aasta eelarvele eeldatavad kulud summas
14 820 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 22.11.2017 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Põlva valla majanduskomisjon on eelnõu heaks kiitnud _________.
Põlva valla hariduskomisjon on eelnõu heaks kiitnud _________.
Otsuse jaotuskava
MTÜ Rosma Haridusselts, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal - info@rosma.edu.ee
MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus - helena.kloss@katoliku.edu.ee
MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts - kontakt@waldorfkool.info
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

