
Heino Elleri nim Tartu Muusikakool  

ÕPILASTE SÕIDUKULU HÜVITAMISE KORD  

KINNITATUD 
Direktori käskkirjaga nr 01.10.2015 nr 1-1/8a 

1. Heino Elleri nim Tartu Muusikakool (edaspidi kool) juhindub õpilaste sõidukulu hüvitamise 
korras Haridus- ja Teadusministri 02.09.2015 määrusest nr 41 Riigikoolide õpilaste sõidukulu 
hüvitamise kord ja ulatus. 

2. Kooli eelarves õpilaste sõidukulude hüvitamiseks ettenähtud vahendite piires võimaldatakse 
õppetöö perioodil ühistranspordi sõidusoodustusi statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, 
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tartus järgmiselt: 

2.1. õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes 
omandab kutsekeskharidust, õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes, hüvitatakse Tartusse 
ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja 
koolivaheajaks elukohta ja tagasi Tartusse sõidu kulu. 

2.2. õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes 
õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes, hüvitatakse Tartusse ja tagasi elukohta sõidu kulu 
kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi Tartusse sõidu 
kulu. 

2.3. iga õppepäev Tartusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu 
arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. 

3. Kool võib eraldatud eelarveliste vahendite piires eelneval kokkuleppel hüvitada õpilasele 
õppetööga seotud sõidud muu õppekoha ja Tartu linna või elukoha vahel. 

4. Õpilasele ei hüvitata sõidukulu Tartu piires. 

5. Sõidukulu hüvitise saamiseks esitab õpilane iga õppeaasta 15. septembriks kooli 
finantsosakonnale enda, vanema või eestkostja poolt täidetud vormikohase avalduse (lisa 1). 

6. Sõitude kohta alalise elukoha ja Tartu linna vahel koostab õpilane järgneva kuu 10. 
kuupäevaks vormikohase aruande (lisa 2), millele lisab sõite tõendavad ühistranspordi 
originaalpiletid ning esitab aruande kooli finantsosakonnale.  

7. Aruannete alusel koostab finantsosakond õpilaste koondnimekirja koos hüvitamisele 
kuuluvate summadega. Nimekirja kinnitab direktor.  

8. Aruanded, mis määratud tähtajaks ei laeku, arvestamisele ei kuulu ja õpilasele sõidukulu 
selle kalendrikuu eest ei hüvitata, välja arvatud käesoleva korra punkt 3 sõitude aruanded.  

10. Sõidukulu ei hüvitata: 
10.1. valeandmete esitamisel; 



10.2. akadeemilisel puhkusel viibivatele õpilastele; 
10.3. päevade eest, mil õpilane ei osalenud õppetöös.  

11. Õppetööst puudumisena ei arvestata kooli esindamist ja praktikal osalemist. 

12. Juhul, kui õppeasutusele eraldatud vahenditest ei jätku, et täies ulatuses õpilaste sõidukulud 
katta, vähendatakse väljamakstavat summat.  

 


