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Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile
tegevuskulutoetuse eraldamiseks
Põlva valla haldusterritooriumil alustab 2019. aasta 1. septembril tegutsemist eraüldhariduskool,
Tartu Luterlik Peetri Kool, mille pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.
Tartu Luterlik Peetri Kool on tegutsenud Tartus 2013. aastast, olles aastatel 1906–1944 Tartus
tegutsenud Peetri kooli tegevuse jätkaja. Põlvasse asutatakse kooli tegevuskoht kahe
klassikomplektiga, milles asuvad õppima 1. ja 2. klassi õpilased.
Kooli tegevuskoht Põlvas annab Kagu-Eesti piirkonnas sealhulgas ka Põlva vallas elavatele
peredele võimaluse valida oma lapsele põhihariduse omandamiseks kool, kus õppe- ja
kasvatustegevus toimub konfessionaalseid põhimõtteid järgides, mis on erakooliseaduse § 11
lõike 5 kohaselt võimalik ainult eraharidusasutuses. MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on
põhikirjaliselt ja konfessionaalselt seotud Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga.
Kooli tegutsemine on vajalik piirkonnas hariduse kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamiseks.
Tartu Luterlik Peetri Kool on üks paljudest võimalustest haridusvaldkonnas mitmekesiste
valikute pakkumiseks Põlva vallas.
Eelnevast tulenevalt ning erakooliseaduse § 22³ lõike 3 punkti 6 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek tegevuskulutoetuse eraldamiseks Tartu
Luterliku Peetri Kooli pidajale MTÜle Tartu Luterliku Peetri Kool (registrikood 80335482).
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 21.05.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/42 "Nõusoleku andmine
eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Erakooliseaduse (edaspidi EraKS) § 22³ näeb ette teatud nõuded ja kriteeriumid, 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.
Tartu Luterlik Peetri Kool on tegutsenud Tartus 2013. aastast, olles aastatel 1906–1944 Tartus
tegutsenud Peetri kooli tegevuse jätkaja. Põlvasse asutatakse kooli tegevuskoht kahe
klassikomplektiga, milledes asuvad õppima 1. ja 2. klassi õpilased. Tartu Luterliku Peetri Kooli
tegevuskoht Põlvas asub pastoraadihoones Põlva kesklinnas, aadressil Kesk 11.
Konfessionaalse usuõpetuse õpetamine, mis on võimalik ainult erakoolis, on kristliku kooli vaid
üks komponent. Kristliku kooli ainulaadne identiteet on maailmavaatest lähtuv tervik, mida
kannavad nii õppekasvatustöö, koostöö perede ja huvigruppidega, seotus kirikuga kui ka
organisatsioonikultuur. Kristlikud koolid saavad töötajate valikul ja õpilaste vastuvõtmisel
eelistada kristlasi. Oma eripäradest hoolimata on kõik kristlikud koolid pidanud koolitusloa
saamiseks täitma riiklikult kehtestatud üldised nõuded õppekava, kooliruumide ja personali
kvalifikatsiooni osas, on vastutavad riikliku järelevalve ees.
Haridus- ja teadusministri 04.06.2019 käskkirjaga nr 1.1 2/19/150 on MTÜ Tartu Luterlik Peetri
Kool (registrikood 80335482) erakoolile Tartu Luterlik Peetri Kool antud tegevusluba
kehtivusega kuni 31.08.2022. a õppe korraldamiseks põhikooli I–II kooliastmes Põlva vallas.
Põlva tegevuskoha õppemaks saab olema 10% töötasu miinimummäärast ehk 54 eurot kuus
(õppeaastast 2019/2020). Lõplikult kinnitatakse see 3. juunil koguneval vanemate ja õpetajate
koosolekul (misjärel kinnitab selle kooli pidaja).
Tartu Luterliku Peetri Kooli õppemaks on Tartus 20% töötasu miinimummäärast kuus.
EraKS § 22³ kohaselt ei tohi eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks riigieelarvest toetuse
saamiseks, erakooli õppemaks olla kõrgem kui 25% töötasu miinimummäärast kuus.
EraKS § 22³ lõike 3 punkti 6 kohaselt peab erakooli pidaja esitama HTMle 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.
Otsusega antakse Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek tegevuskulutoetuse
eraldamiseks Tartu Luterliku Peetri Kooli pidajale MTÜle Tartu Luterliku Peetri Kool
(registrikood 80335482).
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne kulusid ega tulusid Põlva valla eelarvele
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 29.05.2019 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Tartu Luterlik Peetri Kooli direktor Tarvo Siilaberg tarvo@luterlik.edu.ee
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

