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ÕPILASTE SÕIDUSOODUSTUSTE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD 

 

I  ÜLDSÄTTED 

 

1. Käesolev kord sätestab vallaeelarve vahenditest õpilaste sõidusoodustuste 

määramise ja maksmise alused. 

2. Õpilaste sõidusoodustust võimaldatakse rahvastikuregistri andmetel Sangaste vallas 

elavatele põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil. 

3. Õpilaste sõidusoodustused on: 

3.1 tasuta sõidu õigus valla poolt tellitaval õpilasliinil; 

3.2 õpilase sõidukulu hüvitamine sõidupileti alusel. 

4. Iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitva õpilase sõidukulu 

hüvitamisel võetakse arvesse üks edasi-tagasi sõit päevas. Väljaspool Valga 

maakonda või õpilaskoduga õppeasutuses õppiva õpilase sõidukulu hüvitamisel 

võetakse arvesse üks edasi-tagasi sõit nädalas ning õppeasutuse asukohajärgse 

ühistranspordi piletid. 

5. Sõidupileti alusel sõidukulu hüvitamise määrad on järgmised: 

5.1 erivajadustega õpilase sõidukulu õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta 

hüvitatakse täies ulatuses; 

5.2 I - IX klassi õpilase sõidukulu õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta hüvitatakse 

valla poolt tellitava õpilasliini kasutamise võimaluse puudumisel või juhul kui õpilane 

õpib Valga maakonna või õpilaskoduga õppeasutuses pooles ulatuses, kuid mitte 

rohkem kui 800 krooni kalendrikuus; 

(Muudetud Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 määrusega nr 3 – jõust. 01.03.2008) 

5.3 X - XII klassi õpilase sõidukulu õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta 

hüvitatakse pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui 800 krooni kalendrikuus; 

(Muudetud Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 määrusega nr 3 – jõust. 01.03.2008) 

5.4 täiskasvanute gümnaasiumi I - IX klassi õpilase sõidukulu õppeasutusse ja tagasi 

alalisse elukohta hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 800 krooni 

kalendrikuus; 

(Muudetud Sangaste Vallavolikogu 24.11.2005 määrusega nr 8 – jõust. 28.11.2005) 

5.5 [Kehtetu – Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 määrus nr 3 - jõust. 01.03.2008]. 

5.6 Punkti 5 alapunktides 2 ja 3 nimetatud õpilase sõidukulu õppeasutusse ja tagasi 

alalisse elukohta hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 800 krooni 

kalendrikuus, kui perekonnas on vähemalt 3 last, päevases õppevormis õppivat õpilast 

või üliõpilast. 

(Muudetud Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 määrusega nr 3 – jõust. 01.03.2008) 

 

II  SÕIDUSOODUSTUSE TAOTLEMINE 

 

6. Sõit valla poolt tellitaval õpilasliinil on õpilaspileti esitamisel õpilasele tasuta. 

7. Sõidupileti alusel sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem või 

eestkostja 20. septembriks avalduse koos õppeasutuse tõendiga. Avalduses märgitakse 

õpilase nimi, õppeasutuse nimi ja klass, bussipeatuste nimed ning taotleja või õpilase 

pangaarve number.  

8. Sõidupileti alusel sõidukulu hüvitamiseks esitab lapsevanem või eestkostja 

hiljemalt iga järgneva kuu 20. kuupäevaks vallavalitsusele sõidupiletid, mis on 



ajalises järjekorras süstematiseerituna kleebitud paberile, kuhu on juurde märgitud 

õpilase nimi, sõidupiletite arv, sõidupiletite kogumaksumus, esitamise kuupäev ning 

esitaja nimi ja allkiri. 

9. Õpilase poolt õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta ühistranspordi kasutamise 

vajaduse lõppemisest (õppeasutusest lahkumine, väljaheitmine vms) teavitab taotleja 

koheselt vallavalitsust. 

 

III  SÕIDUSOODUSTUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

 

10. Avalduse lahendamiseks olulised asjaolud teeb kindlaks sotsiaalinspektor, kellel 

on õigus nõuda taotlejalt sõidusoodustuse määramiseks vajalikke andmeid ja 

täiendavaid dokumente. Kogutud materjali alusel teeb sotsiaalinspektor 

vallavalitsusele ettepaneku sõidusoodustuse määramise kohta. 

11. Sõidusoodustuse määramise otsustab vallavalitsus oma korraldusega viie tööpäeva 

jooksul pärast sotsiaalinspektori ettepaneku saamist. 

12. Sõidusoodustus määratakse eelneva kuu eest. Varasemate kuude eest 

sõidusoodustust tagasiulatuvalt ei määrata. 

13. Määratud sõidusoodustus kantakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest 

taotleja või õpilase pangaarvele, makstakse erandkorras välja sularahas või kantakse 

ühistransporditeenust osutava ettevõtja pangaarvele õpilasele antava tasuta 

sõidutõendi eest. 

 


