EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

13.04.2018 nr 1-4/52

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused
ja kord
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse riigieelarvest ja Põlva valla eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate
vahendite kasutamise tingimused ja kord.
§ 2. Koolilõuna toetuse kasutamine
(1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Põlva valla munitsipaalkoolide
statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
(2) Põlva valla üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna tegeliku
maksumuse ja riigieelarvest eraldatava toetuse vahe kaetakse Põlva valla eelarve vahenditest.
(3) Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna
toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli
direktor.
(4) Koolilõuna maksumuse kehtestab Põlva Vallavalitsus.
§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määrus nr 2 "Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. oktoobril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 13.04.2018 määruse eelnõu nr 1-4/52 "Koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja kord" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 kohaselt kehtestab koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja korra valla- või linnavolikogu.
Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" § 1 lõike
9 alusel eraldati 2018. aastal kohalikule omavalitsusele koolilõuna toetust 175 eurot statsionaarse
õppe õpilase kohta.
Varasematel aastatel on riigieelarvest kohalikule omavalitusele eraldatud toetust õpilaste
koolilõuna kulude katmiseks 0,78 eurot õpilase kohta. Alates 2018. aastast on riigipoolne
koolilõuna toetus üks euro õpilase kohta.
Põlva vallas on seitse munitsipaalüldhariduskooli. Koolilõuna hinnad on ühinemise eelselt
valdades kehtestatud, kas vallavalitsuse korraldusega/määrusega või kooli direktori käskkirjaga
(vt tabel). Seejuures on hindade kehtestamisel olnud erinevad põhimõtted, kuna mõnel juhul on
arvestatud ainult toiduainete kuluga, aga mõnel juhul lisaks toiduainete kulule ka vastava
personalikuluga.
Kooli nimetus
Ahja Kool
Kauksi Põhikool
Mooste Mõisakool
Tilsi Põhikool
Vastse-Kuuste Kool
Põlva Kool
Põlva Roosi Kool

Koolilõuna
maksumus
0,78
0,78
1,70 toitlustab FIE
0,78
0,80
1,00
1,15

Oode
(pikapäeva lapsed)
0,50
0,40
0,50
0,32
0,40

Hind töötajatele
1,00
1,50
1,00
1,20
1,50
1,20

Põlva Vallavalituse finantsosakond analüüsis 2018. aasta nelja kuu jooksul koolide kulusid
toiduainetele ja toidu valmistamisega seotud personalile. Analüüsi tulemusena selgus, et Põlva
valla munitsipaalkoolides on koolilõuna pakkumisega seotud kulud järgmised:
1. kulu toiduainetele keskmiselt 0,80 kuni 0,90 eurot õpilase kohta päevas
2. kulu personalile keskmiselt 1,30 kuni 1,50 eurot õpilase kohta päevas
Määrusega kehtestatakse koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise
tingimused ja kord.
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määrus nr 2 "Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Koolilõuna kulud kaetakse riigieelarvest ja Põlva valla eelarvest.

Määruse jõustumine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused
kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses eneses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega. Vallavalitsus teeb ettepaneku jõustada määrus 2018. aasta 1.
oktoobril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Haridusasutuste juhtide korralisel töökoosolekul 08.05.2018
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 30.08.2018 istungil ja suunatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu hariduskomisjonile.
Määruse jaotuskava
Ahja Kool
Kauksi Põhikool
Mooste Mõisakool
Tilsi Põhikool
Vastse-Kuuste Kool
Põlva Kool
Põlva Roosi Kool
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

