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KINNITATUD 

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Eesti keelest erineva emakeele õppe 

toetuste andmise tingimused ja kord“ 

 

 

Rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppeks tegevustoetuse andmise 

tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppeks tegevustoetuse andmise tingimused ja kord 

(edaspidi kord) reguleerib Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi toetuse andja) 

riigieelarvelise toetuse (edaspidi toetus) andmise põhimõtteid, toetuse kasutamise 

tingimusi ja korda. 

 

2. Toetuse eraldamise põhimõtted 

2.1. Toetuse eraldamise eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele 

ja/või pärandkeele õppimist, säilimist ning oma rahva kultuuri tundmist. Keele ja 

kultuuriõppe kaudu toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või 

esivanemate emakeele õpet. 

2.2. Toetust ei anta eesti keele või sihtkeelest erineva võõrkeele õppeks, mis ei ole otseselt 

seotud rahvuskeele õppega. 

2.3. Sporditegevust toetatakse maksimaalselt 15 akadeemilise tunni ulatuses eelarveaastas 

juhul, kui tegevus on sisuliselt eesmärgistatud, seotud ja lõimitud emakeele ja 

rahvuskultuuri õppega ning esitatud huvikooli õppekavas üldiste eesmärkidena.  

 

3. Nõuded toetuse taotlejale ja taotleja tegevusele 

3.1. Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud rahvusvähemuste kultuuriseltsid ja teised 

ühendused (edaspidi toetuse taotleja), kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud 

rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamise ja arendamisega ning kellel on registreeritud 

huvikool Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja kellel on kehtiv õppekava. 

3.2. Nõuded toetuse taotleja õppetegevusele: 

3.2.1. planeeritud õppetegevus peab olema kooskõlas huvikooli õppekavaga ja kaasa 

aitama toetuse eesmärkide saavutamisele; 

3.2.2. emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema 

vähemalt 100 akadeemilist tundi õppeaastas; 

3.2.3. huvikooli tegevustes võivad osaleda 3–18aastased lapsed (sh 19aastased kuni 

keskhariduse omandamise õppeaasta lõpuni). 

3.3. Toetuse taotlejal on kohustus pidada arvestust õpilaste kohaloleku ja puudumiste üle 

huvikooli tegevuste päevikus. 

 

4. Eelarveaastal toetuse andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine 



4.1. Riigieelarves vastavate vahendite olemasolul kinnitatakse toetuseks ettenähtud vahendid 

ministri käskkirjaga igaks eelarveaastaks eraldi. 

4.2. Toetuse saamise õigust ei teki, kui asjakohase toetuse andmist ei ole punkti 4.1. alusel 

eelarveaastal ette nähtud. 

 

5. Toetatavad kulud 

5.1. Toetatavad kulud on emakeele õppe ja sellesse lõimitud kultuuriõppe korraldamise ja 

läbiviimise ning sellega seotud otsesed põhjendatud, vajalikud ja mõistlikud kulud. 

5.2. Toetuse abikõlblikud kulud jagunevad järgmiselt: 

5.2.1. vähemalt 70% saadud toetuse summast peavad moodustama õppetegevusega seotud 

kulud; 

5.2.2. kuni 20% saadud toetuse summast võivad moodustada õppetöö läbiviimisega seotud 

muud kulud; 

5.2.3. kuni 10% saadud toetuse summast võivad moodustada administratiivkulud. 

5.3. Abikõlbmatuteks kuludeks loetakse: 

5.3.1. kinnisvara ja kontoritehnika soetamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulud; 

5.3.2. toetuse saaja liikmemaksud; 

5.3.3. toetuse saaja kasumiosa; 

5.3.4. tehingud seotud osapooltega; 

5.3.5. kulud, mis ei ole kantud toetuse saaja poolt; 

5.3.6. käibemaks juhul, kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane ja tal on õigus 

käibemaks tagasi saada; 

5.3.7. välisriigis toimunud ürituste ja sündmustega seotud kulud (osavõtu maksud, 

transport, majutus jne). 

5.4. Juhul kui õppetegevuse elluviimise raames teenitakse tulu, peab see olema kajastatud 

eraldi. Toetust on võimalik kasutada vaid nende kulude katteks, mis ei ole muude tuludega 

või muude toetustega kaetud. 

5.5. Toetuse saajal on kohustus muude kulude tegemisel (transport, majutus, toitlustus, 

õppevahendid, muud sisse ostetud teenused, sh raamatupidamine, ürituste korraldamine ja 

läbiviimine) võrrelda hinnapakkumisi ning valida mõistliku hinnaga põhjendatud 

pakkumine. 

 

6. Toetuse taotlemine 

6.1. Toetuse saamiseks esitab toetuse taotleja hiljemalt 1. veebruariks vormikohase taotluse, 

milles esitab viite EHIS-es registreeritud huvikooli nimele ja kehtivale õppekavale. 

6.2. Taotlus vormistatakse eesti keeles. 

6.3. Taotlus allkirjastatakse digitaalselt toetuse saaja seadusliku esindaja või tema volitatud 

isiku poolt. 

6.4. Koos taotlusega esitab toetuse taotleja: 

6.4.1. vormikohase tegevuskava jooksva eelarveaasta kohta; 

6.4.2. volikirja, kui taotluse allkirjastab volitatud isik. 



6.5. Kui taotlejal on registreeritud huvikooli õpperühm teises Eesti maakonnas, esitab taotleja 

iga õppekoha kohta eraldi taotluse ja tegevuskava. 

 

7. Taotluse menetlemine 

7.1. Pärast taotluse esitamist teostab toetuse andja poolt moodustatud komisjon dokumentide 

läbivaatuse ja vastavuse kontrolli. Vajadusel peetakse toetuse taotlejaga läbirääkimisi. 

7.2. Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb minister 30 päeva jooksul alates 

taotluste esitamise tähtajast, arvestades komisjoni ettepanekut. 

7.3. Toetuse andja teeb otsuse taotlejale teatavaks kirjalikult või elektrooniliselt 10 tööpäeva 

jooksul. 

7.4. Toetuse andja teeb taotluse mitterahuldava otsuse, kui esineb järgnev asjaolu: 

7.4.1. taotlejal on toetuse andja ees täitmata kohustusi (eelneva perioodi aruandeid ei ole 

esitatud õigeaegselt, EHIS-es ei ole vastavaks tähtajaks kinnitatud toetuse andmise 

aluseks vajalikke andmeid); 

7.4.2. huvikoolis teostatud järelevalves on tuvastatud puudused toetuse andmise aluseks 

oleva õppe osas ning need on jäetud ettekirjutuses sätestatud tähtajaks täitmata; 

7.4.3. taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid; 

7.4.4. taotleja ei võimalda läbi viia taotluse nõuetele vastavuse kontrolli; 

7.4.5. käesolevas korras taotlejale või taotlusele sätestatud nõuded ei ole täidetud; 

7.4.6. taotleja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi. 

 

8. Toetuse väljamaksmine 

8.1. Toetuse suurus ühe taotleja kohta sõltub õppetegevuses osalevate õpilaste arvust. 

8.2. Toetuse taotlejal on õigus saada toetust taotluse rahuldamise otsuse ja EHIS-es õpilaste 

kohta 10. novembriks tehtud kannete alusel. 

8.3. Toetuse väljamaksmine toimub ministri käskkirja alusel 10 päeva jooksul pärast käskkirja 

allkirjastamist. 

 

9. Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine ja kontroll 

9.1. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 31. detsember. 

9.2. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta digitaalselt allkirjastatud vormikohase 

aruande hiljemalt 15. jaanuariks. 

9.3. Toetuse andjal on õigus nõuda aruande ja toetuse sihipärase kasutamise kontrolliks 

juurdepääsu võimaldamist toetuse kasutamist kajastavatele dokumentidele ja toetusega 

seotud õppekeskkonnale. 

9.4. Toetuse andja vaatab aruanded läbi ja teeb aruannete kinnitamise või mittekinnitamise 

otsuse 30 tööpäeva jooksul nende esitamise tähtajast. Toetuse andja teavitab kooli pidajat 

aruande mittekinnitamise otsusest 10 tööpäeva jooksul. 

9.5. Toetuse andjal on õigus jätta aruanne kinnitamata ja nõuda toetus osaliselt või täielikult 

tagasi kui: 

9.5.1. aruandes esitatud informatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele ja puudused ei ole 

etteantud tähtajaks kõrvaldatud; 



9.5.2. toetust on kasutatud mitte ette nähtud kuludeks või toetuse eesmärgi kirjeldusele 

mittevastavateks tegevusteks; 

9.5.3. toetuse eraldamise perioodil on toetuse saaja andnud valeandmeid või varjanud 

andmeid; 

9.5.4. toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud toetuse saaja kohustusi. 

 

10. Rakendussätted 

10.1. 2022. eelarveaasta toetuse saamiseks esitatakse käesoleva korra punktis 6.1. sätestatud 

taotlus hiljemalt 18. aprilliks. 


