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Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile
tegevuskulutoetuse eraldamiseks
Põlva valla haldusterritooriumil tegutseb eraüldhariduskool – Johannese Kool ja Lasteaed
Rosmal, mille pidajaks on MTÜ Rosma Haridusselts.
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on tegutsenud 29 aastat. Kooli olemasolu on andnud KaguEesti piirkonnas sealhulgas ka Põlva vallas elavatele peredele võimaluse valida oma lapsele
põhihariduse omandamiseks kool, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub waldorfpedagoogika
põhimõtteid järgides. Kooli tegutsemine on vajalik piirkonnas hariduse kättesaadavuse ja
mitmekesisuse tagamiseks. Johannese Kool ja Lasteaed on üks paljudest võimalustest
haridusvaldkonnas mitmekesiste valikute pakkumiseks Põlva vallas.
Tulenevalt eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ning
lähtudes erakooliseaduse § 22³ lõike 3 punktis 6 sätestatud nõuetest, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek tegevuskulutoetuse eraldamiseks
eraüldhariduskooli Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal pidajale MTÜle Rosma Haridusselts
(registrikood 80046217).
2. 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.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 07.02.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/24 "Nõusoleku andmine
eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise
volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa
esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
11.02.2019 esitas Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal (edaspidi ka Rosma kool) kirjaliku
taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku andmiseks koolile riigieelarvest
tegevuskulutoetuse eraldamiseks.
Erakooliseaduse (edaspidi EraKS) § 22³ lõike 1 alusel võib erakooli pidaja esitada Haridus- ja
Teadusministeeriumile taotluse, et saada eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks
riigieelarvest toetust. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt esitab erakooli pidaja tegevuskulutoetuse
saamiseks erakooli pidaja andmed, mis tõendavad EraKS § 22³ lõikes 3 nimetatud nõuete
täitmist, ning mille täitmise korral on eraüldhariduskoolil õigus taotleda alates 2020. aastast
riigilt tegevuskulutoetust.
Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) eraldab erakooli pidajale tegevuskulutoetust
järgmiste nõuete täitmise korral:
1) eraüldhariduskool, millele tegevuskulutoetust taotletakse, on tegutsenud vähemalt neli aastat
ja selle tegutsemiseks on antud tähtajatu tegevusluba vähemalt ühe kooliastme osas;
2) eraüldhariduskoolis ei ole õppemaksu või see ei ole ühegi õpilase jaoks kuus suurem kui 25
protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutöötasu alammäärast;
3) erakooli pidaja investeerib kogu eraüldhariduskooli tegevusest saadud kasumi
eraüldhariduskooli õppe- ja kasvatustegevusse, sealhulgas õpikeskkonda;
4) erakooli pidaja tagab, et eraüldhariduskooli eelarve ja hariduskulud on avalikud;
5) erakooli pidajal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
6) erakooli pidaja taotlusel on kohaliku omavalitsuse üksus (edaspidi KOV), mille
haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, andnud Haridus- ja Teadusministeeriumile
nõusoleku eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks. Nõusoleku põhjendamisel
lähtub kohaliku omavalitsuse üksus hariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamisest ning
õppekohtade vajalikkusest oma haldusterritooriumil.
Rosma kool on tegutsenud (alates 1990) 29 aastat tähtajaliste koolituslubade alusel. Haridus- ja
Teadusministri 22.06.2017 käskkirjaga nr 1.1-2/17/155 on antud MTÜ Rosma Haridusselts
erakoolile Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal tähtajaline tegevusluba kehtivusega kuni
31.08.2022. Nimetatud tegevusloa väljaandmisele eelnes 24.10-04.11.2016 Põlva Maavalitsuse
riiklik järelevalve. 2017/2018. õppeaasta jooksul tegeles kooli pidaja järelevalve käigus tehtud
ettekirjutuste täitmisega. Haridus- ja Teadusministeeriumi 17.10.2018 teate kohaselt on
järelevalvemenetlus Johannese Koolis ja Lasteais Rosmal lõpetatud seoses ettekirjutuste
täitmisega. Rosma kool on taotlemas tähtajatut tegevusluba.
2017/2018. õppeaastal oli õppemaksu suurus 48,84 eurot kuus.
2018/2019. õppeaastal on õppemaksu suurus 58,60 eurot kuus (aastas 10 kuu õppemaks).
2019/2020. õppeaastaks planeeritakse õppemaksu suuruseks 58,60 eurot kuus (aastas 10 kuu
õppemaks).
EraKS § 22³ lõike 3 punkti 6 kohaselt peab erakooli pidaja esitama HTM-le erakooli
asukohajärgse KOV nõusoleku erakoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks. Seaduse kohaselt

lähtub KOV nõusoleku põhjendamisel hariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamisest ning
õppekohtade vajalikkusest oma haldusterritooriumil.
EraKS § 44¹ lõike 6 kohaselt kohaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse nõusoleku olemasolu
nõuet tegevuskulutoetuse eraldamise tingimusena alates 2020. aasta 1. jaanuarist. HTM ei pea
KOV nõusoleku puudumist tingimata arvestama ja võib otsustada tegevuskulude toetuse
eraldamise ka juhul, kui teised paragrahvi 22³ lõikes 3 nimetatud tegevuskulutoetuse eraldamise
nõuded on täidetud ja tegevuskulutoetuse eraldamine on vajalik hariduse mitmekesisuse
tagamiseks.
Põlva vald on aastate jooksul süsteemselt osalenud Rosma kooli tegevuskulude katmises. Lisaks
sellele toetab Põlva vald Rosma kooli makstes riigi poolt eraldatud koolilõuna toetusele juurde
täiendava summa lapse kohta sarnaselt munitsipaalkoolidega. Põlva vald on andnud MTÜle
Rosma Haridusselts tasuta kasutada kaks hoonet: Rosma kooli lasteaia hoone ja Himmaste
koolimaja hoone. Põlva vald on erakooli toetanud kasutusse antud hoonete renoveerimisel.
Otsusega antakse Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek tegevuskulutoetuse
eraldamiseks eraüldhariduskooli Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal pidajale MTÜle
Rosma Haridusselts.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse eelnõu rakendamisega ei kaasne tulusid ega kulusid Põlva valla eelarvele.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
23.01.2019 kohtusid Põlva Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmed Rosmal kooli esindajatega,
kes tutvustasid kooli õppekorraldust ja rahastamise põhimõtteid.
05.02.2019 pöördus Põlva Vallavalitsus Johannese Kooli ja Lasteaia esindaja Liisa Maasiku
poole, selgitades omavalitsuse nõusoleku andmisele eelnevaid tegevusi.
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 06.03.2019 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal info@rosma.edu.ee
Haridus- ja Teadusministeerium info@hm.ee
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

