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Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Küsisite õiguskantslerilt Rapla valla laste huvihariduse ja huvitegevuse rahastamise kohta. 

Rapla Vallavalitsus muutis selle aasta septembrist huvihariduse ja huvitegevuse toetamise 

tingimusi ja korda. Need toetamise tingimused puudutavad ka lapsi, kes õpivad Rapla vallaga 

külgneva kohaliku omavalitsuse huvikoolis (Rapla Vallavalitsuse 22.08.2022 määrus nr 2 

„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotluste hindamine ja väljamaksmise korraldamine“, 

edaspidi toetuse maksmise korraldamise määrus). Palusite õiguskantsleril hinnata, kas 

huvitegevuse toetamise uute tingimuste kohaselt on huvitegevus lastele kättesaadav. 

 

Usutavasti olete kursis, et Rapla Vallavalitsus muutis taas toetuse maksmise korraldamise 

määrust, mille uus redaktsioon jõustus 04.10.2022.  

 

Praegu kehtiva toetuse maksmise korraldamise määruse § 2 punkti 4 järgi eraldatakse sel 

õppeaastal Rapla valla naabervaldadele toetust nende valdade õigusaktides kehtestatud kohatasu 

määras. Arvestades Rapla vallaga külgnevate valdade munitsipaalhuvikoolides õppivate õpilaste 

arvu Eesti hariduse infosüsteemis 10. novembri seisuga, eraldatakse toetust 2022/2023. 

õppeaastal õppeperioodiks, mis kestab 2022. aasta septembrist kuni 2023. aasta maikuuni.  

 

Seega tasub Rapla vald naabervaldade munitsipaalhuvikoolides õppimisega kaasneva kohatasu 

nii nagu eelmisel õppeaastal. Rapla vald oli sellest teavitanud Kohila valda ja kõiki 

Kohila Kunstide Koolis õppivate Rapla valla laste vanemaid. Rapla vald möönis, et suhtlus 

Kohila vallaga vajab parandamist ning et inimestele teatati Rapla valla huvihariduse rahastamise 

korra muutmisest liiga hilja.  

 

Rapla vald toetab järgmistel õppeaastatel (2023/2024 jj) riigieelarve vahenditest oma 

naabervaldade munitsipaalhuvikoolides õppivate Rapla vallas elavate õpilaste huviharidust 

määras, mis ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu 

piirmäära ühe kuu kohta (vt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 7). Nii on sätestatud 

toetuse maksmise korraldamise määruse § 2 lõikes 4. 

 

Siiski sätestab toetuse maksmise korraldamise määruse § 2 punkt 4 (ja seda nii selle õppeaasta, 

kui järgnevate õppeaastate kohta), et kulutuste suurenemisel üle meetmes IV sätestatud määra (st 

üle 9 % riigieelarvest eraldatud vahenditest, vt Rapla Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 48 
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„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ § 1 lg 3, § 6 lg 4), katab vahe vallavalitsus 

eelarvelistest vahenditest.  

 

Rapla vald selgitas õiguskantsleri nõunikule, et juhul, kui Rapla vallaga külgnevate valdade 

õppurite kohatasude summa õppeaastas kokku on suurem kui meetme IV määr (s.o 9% 

riigieelarvest huvihariduseks ja huvitegevuseks eraldatava toetuse kogusummast), siis 

puudujääva osa ehk meetme määra ja tegeliku kohatasude kogumaksumuse vahe katab 

vallavalitsus eelarvelistest (vajadusel reservfondi) vahenditest. Valla kinnitusel ei ole õppurite 

vanematel vaja selleks taotlust esitada.  

 

Niisiis ilmneb toetuse maksmise korraldamise määrusest ja valla selgitustest, et Rapla vald tasub 

oma naabervaldade munitsipaalhuvikoolides õppivate laste kohatasu täies ulatuses nii sellel kui 

ka järgmistel õppeaastatel. Lapsevanemate seisukohast ei muuda midagi asjaolu, et osaliselt 

tuleb raha riigi eelarvest ja osaliselt valla enda eelarvest.  

 

Soovitan Teil siiski vallaga läbi rääkida, kuidas on kavas huvikooli kohatasu katmist korraldada 

järgneval õppeaastal. Nimelt juhtis Rapla vald tähelepanu, et näiteks Kohila Kunstide Kooli 

põhikirja § 4 lõike 2 järgi võetakse väljastpoolt teeninduspiirkonda õpilasi kooli vastu vabade 

kohtade olemasolul ning selleks peavad omavalitsusüksused sõlmima lepingu õpilase koha 

tegevuskulu hüvitamiseks või tegema garantiikirja. Seega, kui Teie laps(ed) peaks ka järgmisel 

õppeaastal selles huvikoolis käima, tuleks vallast eelnevalt järele uurida, kas vallad on omavahel 

sõlminud lepingu või tuleks lapse õpingute rahastamiseks küsida Rapla vallalt garantiikirja. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia (avaldaja andmeteta): Rapla vald  
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