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Sõidukulude kompenseerimine

Lugupeetud avaldaja
Küsisite lapse huviringis käimise sõidukulude hüvitamise kohta Kuusalu vallas. Leidsite, et
Kuusalu Vallavolikogu määrusest „Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise
kord“ (edaspidi määrus) ei selgu toetuse suurus ega see, kas toetust makstakse lapse või pere kohta.
Seadus ei kohusta valdu ega linnu hüvitama õpilaste huviringis käimisega seotud sõidukulusid.
Kui vallad või linnad selliseid toetusi või hüvitisi maksavad, on see vabatahtlik toetus, mille
suuruse ja maksmise tingimused otsustab vald või linn ise.
Taotlesite vallalt kütusekompensatsiooni oma laste treeningule viimiseks. Määruse § 3 lg 3 järgi
maksab vald kütusekompensatsiooni haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui õpilane osaleb
Kuusalu vallas või Loksa linnas korraldatavas huvihariduse või huvitegevuse töös, kuid elab
huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ning tal ei ole
võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti.
Määruse § 1 lg 2 nimetab küll õpilasele makstavat kompensatsiooni, kuid selle sätte sõnastus üksi
ei loo õiguslikku eeldust, et kütusekompensatsiooni tuleks maksta sõltumata asjaoludest ühe pere
igale lapsele eraldi. Määruse sätteid tuleb vaadata nende koostoimes. Kütusekompensatsioon on
olemuslikult seotud laste huviringi sõidutamiseks kütusele tehtud kulutustega. Ühe pere mitme
lapse samasse huviringi sõidutamisel ei teki suuremaid kulusid kui ühe lapse huviringi
sõidutamisel. Kuusalu Vallavolikogu täpsustas 2. mail 2018 kõnesolevat määrust ning lisas
sellesse sätte, et kui ühest perekonnast osalevad mitu last samal ajal ning samas kohas toimuvas
huviringis, siis makstakse kütusekompensatsioon ühekordses määras. Kuigi määrus ei kehtinud
niisuguses sõnastuses Teie taotluse läbivaatamise ajal, oli ka sel ajal tehtud valla otsus ühekordse
kompensatsiooni maksmiseks (mitte iga lapse kohta) määrusega kooskõlas.
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Kuusalu Vallavalitsus on kehtestanud 12. oktoobri 2017 korraldusega huvihariduses ja
huvitegevuses osalemise kütusekompensatsiooni suuruseks 15 eurot. Kuna tegemist on valla
vabatahtlikult makstava toetusega, on vallal õigus otsustada, kui suurt toetust ta maksab ning
toetuse suurus ei pea olema seotud pere tegelike kulutuste suurusega.
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