EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

30.10.2018 nr 1-4/110

Eraüldhariduskoolide toetamine
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.
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. Maksta 2019. aastal eraüldhariduskoolidele tegevuskulude katmiseks toetust
proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
asub Põlva valla haldusterritooriumil, 38 eurot kuus õpilase kohta.
2. Toetuse eraldamisel võetakse aluseks eraüldhariduskooli õpilaste arv arvestuse aluseks oleva
kuu 10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.
3. Tegevuskulude katmise toetuse saamiseks 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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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 30.10.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/110 "Eraüldhariduskoolide
toetamine" juurde
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.
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 muudatustega seoses eraldatakse erakooli pidaja taotlusel alates 2018. aasta 1.
jaanuarist eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks riigieelarvest toetust.
Riigi poolt erakoolile antava tegevuskulutoetuse suurus on Põlva üldhariduskoolide õppekoha
keskmine tegevuskulu, kuid mitte rohkem kui põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7
alusel kehtestatud piirmäär. Piirmäär 2019. aastal on 90 eurot.
2019. aastal eraldab riik Johannese Koolile ja Lasteaiale Rosmal tegevustoetust 100% ulatuses
nimetatud piirmäärast.
Käesoleva otsuse eelnõu kohaselt toetatakse 2019. aastal erakoole tegevuskulude katmisel 38
euroga kuus õpilase kohta. Põlva valla munitsipaalüldhariduskoolide 2019. aasta õppekoha
tegevuskulu keskmine maksumus on 128 eurot kuus ühe õpilase kohta.
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munitsipaalüldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu keskmise maksumuse ja Vabariigi Valituse
poolt kehtestatava õppekoha tegevuskulu piirmäära vahe.
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 74 Põlva valla last: Johannese Koolis ja
Lasteaias Rosmal (66 last), Tartu Waldorfgümnaasiumis (5 last), Tartu Katoliku
Hariduskeskuses (1 laps), Tartu Erakoolis (1 laps) ja Rakvere Waldorfkoolis (1 laps).
Eelnõu esitamisega teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku jätkata eraüldhariduskoolide
toetamist.

Otsusega toetatakse 2019. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel
proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht asub Põlva valla haldusterritooriumil 38 euroga kuus õpilase kohta. Toetuse
eraldamisel võetakse aluseks eraüldhariduskooli õpilaste arv arvestuse aluseks oleva kuu
10. kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasnevad Põlva valla 2019. aasta eelarvele eeldatavad kulud summas
33 744 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.12.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
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
MTÜ Rakvere Vabakooli Selts – rwk@rakverewaldorfkool.ee
MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts – info@tera.tartu.ee
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

