EELNÕU
21.05.2014
ALBU VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Järva-Madise

……….. 2014. a nr ……

Õpilastele sõidusoodustuste kehtestamine

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 ja ühistranspordiseaduse §
29 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
Käesolev kord reguleerib õpilasliinide finantseerimist, sõidusoodustuste andmist ja muude
sõidukulude hüvitamist.
§ 2. Mõisted
(1) Sõidusoodustus – õpilasele käesolevas korra kohaselt antav õigus ühissõidukis täishinnaga
sõidu eest saada hiljem osalist või täielikku rahalist hüvitist.
(2) Õpilane – rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elav põhi- või üldkeskharidust omandav
koolikohustuslik laps.
(3) Õpilasliin – eriotstarbeline liinivedu, mis toimub vedaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud
liinilepingu alusel.
(4) Sõidukaart – Järvamaa Ühistranspordikeskus MTÜ väljastatav dokument, mis annab õpilasele
õiguse sõita õppeperioodi jooksul igal koolipäeval tasuta õppeasutusse ja tagasi.
§ 3. Õpilaste vedu valla õpilasliinidel
Sõit valla õpilasliinidel on õpilaspileti ettenäitamisel õpilastele tasuta ning seda finantseeritakse
täies ulatuses vallaeelarvest.
§ 4. Sõidusoodustuste osutamine
(1) Sõit maakonna ühistranspordis toimub sõidukaartide alusel, mille väljastab Järvamaa
Ühistranspordi keskus Albu Vallavalitsuse taotluse alusel.
(2) Väljaspool Albu valda üldkeskharidust omandavatele õpilastele hüvitatakse kord nädalas
õppeasutusse ja koju tagasisõidu kulud sõidupiletite alusel.
§ 5. Muu transpordi kulude hüvitamine
Õpilasele, kes elab väljaspool tiheasustusega ala ja kelle elukoht jääb lähimast õpilasliini
peatusest kaugemale kui 3 km, hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamise kulud sõidukilomeetri
tariifiga 0,25 eurot/km.
§ 6. Taotluse esitamine
Käesolevas korras sätestatud hüvitiste saamiseks esitab lapsevanem või vähemalt 16-aastane
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õpilane vallavalitsusele taotluse taotluse eelmise kuu kohta igakuiselt hiljemalt 20-ndaks
kuupäevaks.
§ 7. Otsuse tegemine
Otsuse käesolevas korras sätestatud hüvitiste maksmise kohta teeb noorsootöö- ja
haridusspetsialist ning hüvitis kantakse taotluses märgitud pangakontole.
§ 8. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 1. septembril 2014.a.
(2) Albu Vallavolikogu 21. oktoobri 2004. a määruses nr 18 „Õppimisega seotud kulutuste
hüvitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees
Seletuskiri
Eelnõuga asendatakse Albu Vallavolikogu 21. oktoobri 2004. a määruses nr 18 „Õppimisega
seotud kulutuste hüvitamise kord“ sisaldunud sätted, mis reguleerisid õpilaste vedu õpilasliinidel,
sõidusoodustuste andmist ja muu transpordikulu hüvitamist.
Eelnõu §-s 2 defineeritakse uue mõistena sõidukaart.
Eelnõu § 5 on senist regulatsiooni täiendatud tingimusega, et isikliku sõiduki kasutamine
hüvitatakse üksnes õpilasele, kelle elukoht asub väljaspool tiheasustusega ala (maa-alad, mis on
tiheasustusega aladeks määratud kehtestatud planeeringuga).
Eelnõu §-s 7 muudetakse otsuse tegijat seoses vallavalitsuse ametikohtade ümberkujundamisega
ehk haridusega seotud küsimustega tegelemine on ametijuhendi kohaselt noorsootöö- ja
haridusnõuniku pädevuses, mistõttu tuleks talle anda ka eelnõus sätestatud otsustuste tegemine
senise sotsiaalnõuniku asemel.
Määruse eelnõu tuleks kehtestada samaaegselt eelnõuga, mis reguleerib huvikooli õppetasu
hüvitamist.
Kalju Kertsmik
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