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VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPILASTE ÜHISTRANSPORDI 

SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE KORD JA ULATUS 

 

1. ÜLDSÄTTED  

 

1.1.Sõidukulude hüvitamist reguleerib Haridus- ja Teadusministeeriumi 

02.09.2015. a määrus nr 41 „Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja 

ulatus“. 

1.2.Käesolev kord sätestab Võrumaa Kutsehariduskeskuse, edaspidi VKHK, 

statsionaarses õppevormis kutseharidust omandavate õpilaste 

ühistranspordi sõidukulude hüvitamise ulatuse ja korra õppeperioodil. 

1.3. Sõidukulude hüvitamine võimaldatakse õpilasele, kelle rahvastikuregistri 

järgne elukoht (edaspidi elukoht) asub väljaspool Väimela asulat. 

   

2. ÜHISTRANSPORDI SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ULATUS 

ÕPILASKODUS VÕI ÜÜRITUD ELURUUMIS ELAVALE ÕPILASELE  

 

2.1. Õpilaskodus või üüritud eluruumis elavale õpilasele, kes omandab teise või 

kolmanda taseme kutseõppes kutseharidust või neljanda taseme kutseõppes, 

hüvitatakse  õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks 

edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks elukohta ja tagasi 

õppeasutusse sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulu.  

2.2. Neljanda ja viienda taseme kutseõppes esma- ja jätkuõppe õppekavadel 

õppivatele õpilaskodus või üüritud eluruumis elavale õpilasele hüvitatakse 

õppeasutusse ja tagasi elukohta edasi-tagasi sõidu kulu kuni kaks korda 

kuus, samuti riigipühadeks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu ning 

koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulu.  

  

3. ÜHISTRANSPORDI SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE ULATUS IGA PÄEV  

ÕPPEASUTUSE JA ALALISE ELUKOHA VAHEL SÕITVATELE 

ÕPILASTELE  

 

3.1. Iga päev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele kompenseeritakse 

ühistranspordi sõidukulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.  

  

4. ÜHISTRANSPORDI SÕIDUKULU HÜVITAMISE TAOTLEMINE  

 

4.1. Ühistranspordi sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilane üks kord kuus  

vormikohase taotluse (lisa 1) koos neid sõite tõendavate sõidupiletitega 



(kleebitult) kursusejuhendajale  hiljemalt sõidukulude tekkimisele järgneva 

kuu 5. kuupäevaks. 

4.2. Kursusejuhendaja kontrollib ühistranspordi sõidukulude hüvitamise taotluses 

esitatud andmete ja sõidupiletite õigsust ning esitab kontrollitud taotluse VKHK 

finantsistile hiljemalt 10.kuupäevaks.  

4.3. VKHK on õigus keelduda sõidukulude hüvitamisest õpilastele kes viibib 

akadeemilisel puhkusel või kes ei osalenud õppetöös päevadel, mille eest 

hüvitist taotleb. 

4.4. Kui ühistranspordi sõidukulude hüvitamise taotlus pole laekunud punktis 4.1. 

nimetatud tähtajaks, kaotab õpilane õiguse sõidukulude hüvitamisele. Samuti 

pole õigust õpilasel nõuda sõidukulu hüvitamist tagasiulatuvalt eelnevate 

sõidukulude aruannete aluseks olevatel perioodidel tekkinud sõidukulude eest. 

 

5. ÜHISTRANSPORDI SÕIDUKULUDE HÜVITAMINE  

 

5.1. Õpilase sõidukulude hüvitis kantakse õpilase poolt taotluses esitatud 

pangakontole iga järgneva kuu 20 kuupäevaks, mil sõidukulude hüvituse 

saamise nõue tekkis.  

5.2. VKHK võib eraldatud eelarveliste vahendite piires õpilasele hüvitada sõidu 

muu  õppekoha (näiteks riigisisene õpilasvahetus, praktika, õpilasvõistlusel 

osalemine) ja õppeasutuse või elukoha vahel.  

5.3. Õpilase sõidukulud hüvitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 

käskkirjaga kinnitatud Võrumaa Kutsehariduskeskusele eraldatud 

riigieelarvelistest vahenditest. 

5.4. VKHK võib kasutada kuni 3 protsenti õpilaste sõidukulude hüvitamiseks 

eraldatud summast käeoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.  

  

6. RAKENDUMINE  

 

6.1. Käesolev kord rakendatakse alates 01.09.2022.a.  

  

 


