Teie 10.10.2018 nr
Meie 01.11.2018 nr 7-5/181320/1804666

Õpilase sõidukulude hüvitamine

Lugupeetud avaldaja
Soovisite teada, kas Paide Linnavalitsus peab Teile ka edaspidi hüvitama laste kooli viimise ja
koolist toomise sõidukulud, kui Teie lapsed käivad [ ] vallas asuvas [ ] koolis ja kui ühissõidukite
sõiduplaan ei sobi Teie laste koolipäeva ajakavaga.
Mõistan täielikult Teile osaks saanud ebameeldivusi. Paraku polnud sõidukulude hüvitamine
kohaliku omavalitsuse kohustus, vaid vabatahtlik soodustus oma elanikele, kes viivad lapsi kooli
isikliku sõidukiga. Kuna tegu ei ole seadusest tuleneva soodustusega, ei saa Paide linna
kohustada Teie sõidukulusid hüvitama.
Kohalik omavalitsus peab tagama võimaluse omandada põhiharidus üldjuhul lapse
elukohajärgses ja kohaliku omavalitsuse enda peetavas koolis (põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse (PGS) § 10 lg 1), korraldades õpilastele sõidu kooli ja tagasi (Eesti
Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8). Seejuures ei pea kohalik omavalitsus hüvitama kulusid,
mida pere teeb last isikliku sõidukiga kooli ja tagasi sõidutades.
Paide linn on taganud enda territooriumil põhihariduse kättesaadavuse ja Teil ei ole selles osas
linnale ühtegi etteheidet. Vanemana olete aga kasutanud PGS § 27 lõikest 1 tulenevat õigust
valida oma lastele kool, mis ei ole Paide Linnavalitsuse pakutav elukohajärgne kool ja mis asub
teise kohaliku omavalitsuse territooriumil.
Kui kohalik omavalitsus on andnud lapsele võimaluse omandada põhiharidus enda koolis, ei pea
ta korraldama õpilaste vedu naaberomavalitsuse kooli ja tagasi. Paide linnal tuleks koolitransport
korraldada juhul, kui [ ] kool oleks Paide linna ja [ ] valla kokkuleppel määratud Teie lapse
elukohajärgseks kooliks (PGS § 10 lg 3). Samas ei oleks linn ka sellisel juhul kohustatud
hüvitama isikliku sõiduki kasutamise kulusid.
Õpilase sõidukulude hüvitamise kohustus on elukohajärgsel omavalitsusel üksnes juhul, kui
omavalitsusel ei ole võimalik õpilasele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet
tagada ja kui kohalik omavalitsus ei ole korraldanud ise transporti või kui sõidukulusid ei ole
hüvitatud riigieelarvest ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2 või § 36 lõike 2 alusel kehtestatud
korras (PGS § 48 lg 3).
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Teil on õigus saada sõidukulude hüvitist kuni Paide Vallavolikogu määruse „Õpilaste
sõidusoodustuse määramise ja maksmise kord“ kehtivusaja lõpuni (2018. aasta 29. septembrini).
Paide Linnavalitsusest kinnitati õiguskantsleri nõunikule, et Teie sõidukulude hüvitamise taotlus
vaadatakse läbi seni kehtinud korrast lähtudes. Kui Teie taotlus vastab praeguseks kehtivuse
kaotanud määruse tingimustele, hüvitatakse Teile selle õppeaasta 29. septembrini tekkinud
sõidukulud.
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