
KINNITATUD

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

direktori 24.11.2016 

käskkirjaga nr 1-2/131

Ida - Virumaa Kutsehariduskeskuse sõidu- ja majutustoetuse maksmise kord praktika sooritamisel

PRÕM programmi raames 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev  kord  reguleerib  Ida  -  Virumaa  Kutsehariduskeskuse  (edaspidi  kool)

õpilasele õppetöö perioodil rahvastikuregistri järgse elukoha (edaspidi elukoht) ja

praktikaettevõtte  vahel  sõidu-  ja  majutustoetuste  maksmise  ulatust  ja  korda

vastavalt  haridus-ja  teadusministri  05.08.2015  käskkirjaga  nr  316  kinnitatud

tegevusele  „Praktikasüsteemi  arendamine  kutse-  ja  kõrghariduses,  sh

õpetajakoolituse koolituspraktika" ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe

laiendamine" (edaspidi PRÕM).
1.2 Kool  lähtub  SA  Innove  sõidu–  ja  majutustoetuse  võimaldamise  ja  aruandluse

juhendist  http://www.innove.ee/UserFiles/Organisatsioonist/Programmid/S

%C3%B5idu-%20ja%20majutustoetuste%20juhend_2112(2).pdf 
1.3 Toetatavate õppekavade nimekirja kinnitab iga-aastaselt PRÕMi juhtnõukogu.
1.4 Sõidu- ja majutustoetust on õigus saada õpilasel,
1.4.1 kes  õpib  toetataval  õppekaval  kutseõppes  riikliku  koolitustellimuse  alusel

moodustatud  õppekohal  (kinnitatud  õppekavade  nimekirja  edastab  SA  Innove

õppeasutustele ning avaldab SA Innove kodulehel);
1.4.2 kelle praktikakoht asub väljaspool Tartu ja Tallinna linna, 
1.4.3 kelle  praktikakoht  asub  väljaspool  õppeasutuse  ning  õpilase  rahvastikuregistri

järgse elukoha maakonda;
1.4.4 kes täidab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste sisekorraeeskirja;
1.4.5 kes ei õpi töökohapõhises õppes;
1.5 Andmed õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha kohta saab kool EHISest.

2. Sõidu- ja majutustoetuse arvestamise põhimõtted
2.1 Sõidu- ja majutustoetuse ühikuhind arvestatakse praktika toimumise koha ja õppija

elukoha vahelise vahemaa ning sõidu- ja majutustoetuse kilomeetri määra alusel,

kuid  mitte  rohkem kui  riigieelarvega  igaks  eelarveaastaks  kehtestatud ülemmäär

(Tööturuteenuste ja –toetuste seadus § 37 lõiked 2 ja 5).
2.2 Vahemaade  arvutamise  aluseks  on  Regio  Eesti  maanteede  atlas  või  Delfi  kaart

http://kaart.delfi. ee/
2.3 Vahemaa  arvutamisel  valitakse  praktika  toimumise  koha  ja  õppuri  elukoha  või

õppeasutuse  vaheline  lühim  kahekordne  vahemaa.  Vahemaad  alla  500  m  ei

arvestata.

http://www.innove.ee/UserFiles/Organisatsioonist/Programmid/S%C3%B5idu-%20ja%20majutustoetuste%20juhend_2112(2).pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Organisatsioonist/Programmid/S%C3%B5idu-%20ja%20majutustoetuste%20juhend_2112(2).pdf
http://kaart.delfi.ee/


2.4 Sõidu- ja majutustoetust makstakse õpilasele 15 - 40 praktikapäeva eest õppeaastas.
2.5 Kool  peab  toetuselt  kinni  üksikisiku  tulumaksu.  Õpilasel on  õigus

tuludeklaratsiooni  esitamisel  sõidu-  ja  majutustoetusest  kinnipeetud  tulumaksu

tagasi taotleda.

3. Aruandlus ja väljamakse taotlused
3.1 Kool  maksab  sõidu-  ja  majutustoetusi  pärast  praktikaperioodi  lõppemist  või

osamaksetena, maksimaalselt 3 (kolm) korda praktika jooksul, kui praktikaperiood

kestab üle 4 (nelja) nädala.
3.2 PRÕMi  tegevuskoha  kontaktisik  koostab  ja  esitab  õppesekretärile  10  tööpäeva

jooksul  pärast  praktikaperioodi  lõppemist  õpilase  pangakontole  toetuse

väljamaksmiseks  järgmiste  andmetega  tõendi  praktika  läbimise  kohta:  õpilase

eesnimi- ja perenimi, õppekava nimetus, praktika läbimise periood, praktikaasutuse

nimi, registrikood ja praktika toimumise aadress. 
3.3 Toetuse  maksmisel  osamaksetena  praktikaperioodi  jooksul  koostatakse  eelnevalt

tõend ja esitatakse käskkirja vormistamiseks õppesekretärile.
3.4 Õppesekretär vormistab tõendi  alusel käskkirja toetuse väljamaksmiseks.
3.5 Õppekoha  finantsist  koostab  käskkirja  alusel  väljamaksmise  esildise  haridus-  ja

teadusministeeriumi raamatupidamiskeskusele.
3.6 Sõidu-  ja  majutustoetust  ei  maksta  õpilasele,  kes  ei  osalenud  praktikal  või  ei

esitanud praktikaaruannet pärast praktika lõppemist.

4. Rakendumine
Käesolev kord rakendub tagasiulatuvalt alates 01.09.2016.
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