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TARTU  KUNSTIKOOLI  ÕPILASTE  SÕIDUKULU 

HÜVITAMISE  ULATUS  JA  KORD 

 

1. ÜLDSÄTTED  

1.1. Käesolev kord sätestab statsionaarses õppevormis kutseharidust omandavale Tartu 

Kunstikooli õpilasele (edaspidi õpilane), kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, 

õppetöö perioodil sõidukulu hüvitamise ulatuse ja korra.  

2. SÕIDUKULU HÜVITAMISE TAOTLEMINE  

2.1. Sõidukulude hüvitamist on õigus taotleda õpilasel:  

2.1.1. kes õpib Tartu Kunstikoolis statsionaarses õppevormis;  

2.1.2. kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel asub väljaspool Tartu linna;  

2.2. Sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilane üks kord kuus vormikohase taotluse (lisa 1) 

koos sõidupiletitega hiljemalt sõidukulude tekkimisele järgneva kuu kümnendaks 

kuupäevaks administraatorile.  

2.3. Administraator kontrollib sõidukulude hüvitamise taotluses esitatud andmete ja 

sõidupiletite õigsust, kinnitab selle oma allkirjaga ja esitab koondandmed 15. kuupäevaks 

tugistruktuuri juhatajale.  

2.4. Administraatoril on kohustus tagastada antud kuu taotlus, kui õpilane on esitanud 

sõidupileteid koolist puudutud päevade eest.  

2.5. Kui sõidukulude hüvitamise taotlus pole laekunud punktis 2.2. nimetatud tähtajaks, 

kaotab õpilane õiguse sõidukulude hüvitamisele. Taotluse esitamise viibimine saab olla 

põhjendatud ainult haigestumisega vahetult enne tähtaega. Samuti pole õigust õpilasel nõuda 

sõidukulu hüvitamist tagasiulatuvalt (eelnevate sõidukulude aruannete aluseks olevatel 

perioodidel tekkinud sõidukulude eest).  

3. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ULATUS ÜHISELAMUS VÕI MUUS 

ELURUUMIS ELAVALE ÕPILASELE  

3.1. Põhihariduse baasil õppivale õpilasele, kes elab ühiselamus või muus eluruumis ja kelle 

alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, hüvitatakse sõidukulu Tartust alalisse elukohta ja 

tagasi arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas. 

3.2. Keskhariduse baasil ja neljanda või viienda taseme kutseõppes õppivale õpilasele, kes 

elab ühiselamus või muus eluruumis ja kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, 

hüvitatakse sõidukulu Tartust alalisse elukohta ja tagasi arvestusega kuni kaks korda kuus. 

3.3. Riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja õppeasutusse tagasi sõidu ning koolivaheajale 

minekul alalisse elukohta ja sealt tagasi sõidu maksumus hüvitatakse analoogselt käesoleva 

korra punktide 3.1. ja 3.2. 

 



4. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ULATUS IGA PÄEV ÕPPEASUTUSE JA 

ALALISE ELUKOHA VAHEL SÕITVATELE ÕPILASTELE  

4.1. Õpilane kes sõidab iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta, hüvitatakse sõidu 

maksumus arvestusega üks edasi–tagasi sõit päevas sõidupiletite (soovitavalt perioodipilet) 

alusel 100 protsendi ulatuses.  

5. SÕIDUKULUDE HÜVITAMINE  

5.1. Tartu Kunstikooli õpilased esitavad administraatorile sõidukompensatsiooni saamiseks 

enda, vanema või eeskostja poolt täidetud vormikohase taotluse (lisa 1) käesoleva korra 

punktis 2.2. tähtajaks millele lisavad neid sõite tõendavad piletid, allkirjastavad taotluse ise 

või lasevad selle allkirjastada lapsevanemal või eeskostjal.  

5.2. Laekunud taotluste alusel kantakse sõidukulude hüvitis õpilase poolt taotluses esitatud 

pangakontole iga järgneva kuu 20. kuupäevaks, mil sõidukulude hüvitise saamise nõue tekkis.  

5.3. Kui töökeskkonnas toimuva praktika koht asub väljaspool kooli asukohta, hüvitatakse 

sõidukulud vastavalt vajadusele samadel alustel igapäevase koolis käimisega .  

5.4. Õpilase sõidukulud hüvitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjaga 

kinnitatud Tartu Kunstikoolile eraldatud riigieelarvelistest vahenditest.  


