
Lisa 2 

KINNITATUD 

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste eesti keele ja eestikeelset õpet jõustavate 

toetuste andmise tingimused ja kord“ 

 

Uus-sisserändajast õpilasele eesti keele lisaõppeks 

toetuse andmise tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Uus-sisserändajast õpilasele eesti keele lisaõppeks toetuse andmise tingimused ja kord 

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

riigieelarvelise toetuse (edaspidi toetus) andmise põhimõtteid, toetuse kasutamise 

tingimusi ja korda. 

1.2. Uus-sisserändajast õpilane käesoleva korra tähenduses on õpilane, kes on saabunud 

Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest, alustab õpinguid Eesti põhikooli 1.–3. 

astmes, on Eesti haridussüsteemis õppima asumisest elanud/viibinud Eestis vähem kui 

kolm aastat ning kelle kohta on tehtud vastav märge Eesti Hariduse Infosüsteemis 

(edaspidi EHIS): „Uus-sisserändaja“. 

1.3. Korda ei rakendata õpilasele, kellele kohaldub ajutise kaitse direktiiv Ukraina 

põgenikele ja kelle kohta on tehtud EHISes eristav märge: „Uus-sisserändaja (UA)“. 

 

2. Toetuste eraldamise põhimõtted 

2.1. Õpilasepõhine toetus eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele või erakooli pidajale 

(edaspidi kooli pidaja) põhikooli (edaspidi haridusasutus) õpetajate (lisa)töö 

tasustamiseks, kes õpetavad õpilastele statsionaarses õppes riikliku õppekava alusel 

toimuvat eesti keele ja eestikeelset õpet uus-sisserändajatest õpilastele. 

2.2. Õpilasepõhist toetust antakse eesmärgiga: 

2.2.1. toetada haridusasutusi täiendava eesti keele ja eestikeelse aineõppe rakendamisel; 

2.2.2. toetada eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õpet haridusasutuses 

lähtudes riiklikust õppekavast ning toetada õpilaste võimetekohast hakkamasaamist; 

2.2.3. tagada toetust saavates haridusasutustes eestikeelse õppetöö kvaliteet; 

2.2.4. saada ülevaade tõhusatest õppekorralduse viisidest muu emakeelega õpilaste eesti 

keele oskuse tõstmisel. 

2.3. Toetust võib taotleda kolme aasta jooksul alates ajast, mil lapse kohta on tehtud märge 

EHIS-es. 

 

3. Eelarveaastal toetuse andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine 

3.1. Riigieelarves vastavate vahendite olemasolul kinnitatakse toetuseks ettenähtud 

eelarvevahendid ministri käskkirjaga igaks eelarveaastaks eraldi. 

3.2. Toetuse saamise õigust ei teki, kui asjakohase toetuse andmist ei ole punkti 3.1. alusel 

eelarveaastal ette nähtud. 

 

4. Toetuse taotlemine 

4.1. Toetuse saamiseks esitab kooli pidaja vormikohase taotluse hiljemalt 1. veebruariks. 

4.2. Kohalik omavalitsus esitab oma territooriumil asuvate haridusasutuste kohta ühise 

vormikohase taotluse. 

4.3. Koos taotlusega esitab kooli pidaja järgmised lisadokumendid: 



4.3.1.  väljavõtted eestikeelset aineõpetust andva õpetaja kvalifikatsiooni kohta; 

4.3.2.  väljavõte, mis tõendab, et õpetaja valdab eesti keelt emakeelena või tema eesti keele 

oskus vastab vähemalt C1- tasemele. 

4.4. Teisel poolaastal lisandunud õpilaste korral täiendatakse esimesel poolaastal esitatud 

taotlust lisandunud õpilaste arvu võrra ja edastatakse toetuse andjale menetlemiseks 

hiljemalt 20. oktoobriks. 

4.5. Koos punktis 4.4. viidatud täiendatud taotlusega esitab kooli pidaja punktis 4.3. 

sätestatud lisadokumendid. 

 

5. Taotluse menetlemine 

5.1. Pärast taotluse esitamist teostab toetuse andja poolt moodustatud komisjon 

dokumentide läbivaatuse ja kontrolli. 

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

taotluste esitamise tähtajast, arvestades komisjoni ettepanekut. 

5.3. Toetuse andja teeb otsuse kooli pidajale teatavaks kirjalikult või elektrooniliselt 10 

tööpäeva jooksul. 

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

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

esitatud või ei ole esitatud õigeaegselt); 

5.4.2. haridusasutuses teostatud järelevalves on tuvastatud puudused; 

5.4.3. EHIS-e märge on tehtud rohkem kui kolm aastat tagasi alates õpilase Eestisse 

asumisest; 

5.4.4. taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid; 

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

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

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

 

6. Toetuse väljamaksmine 

6.1. Haridusasutusele ettenähtud toetuse suurus määratakse sõltuvalt uus-sisserändajate 

arvust haridusasutuses. 

6.2. Eesti keele ja eestikeelset aineõpet saavate õpilaste kohta tehakse EHIS-es 

individuaalse õppekava ja/või eesti keel teise keelena ja/või täiendava eesti keele 

rakendamise kanne/kanded 10. novembriks. 

6.3. Kooli pidajal on õigus saada toetust jooksvaks eelarveaastaks taotluse rahuldamise 

otsuse ja haridusasutuse poolt õpilase kohta EHIS-es tehtud kannete alusel. 

6.4. Teisel poolaastal esitatud täiendav toetus eraldatakse ministri käskkirja alusel. 

 

7. Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine ja kontroll 

7.1. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 31. detsember. 

7.2. Kooli pidajal on kohustus pidada arvestust toetuse kasutamise üle ja dokumenteerida 

toetuse kasutamisega seotud toimingud. 

7.3. Kooli pidaja esitab toetuse kasutamise kohta digitaalselt allkirjastatud vormikohase 

aruande hiljemalt 15. jaanuariks. 

7.4. Aruanne sisaldab: 

7.4.1. toetust saanud õpilaste arvu, läbi viidud tundide arvu, õpetajate arvu ja kasutatud 

toetuse summat; 

7.4.2. vormikohast analüüsi toetust saanud koolide kohta, milles kirjeldatakse, milliste 

meetmete abil ja kuidas täiendav raha on mõjutanud õppe tulemuslikkust; 

7.4.3. kinnitust, et toetusest tasu saanud õpetajate eesti keele oskus vastab punktis 4.3.2. 

sätestatud tasemele. 



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

juurdepääsu võimaldamist toetuse kasutamisega seotud dokumentidele ja toetusega 

seotud õppekeskkonnale. 

7.6. 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. 

7.7. Toetuse andja päringu alusel on kooli pidajal kohustus esitada tõendid raha sihipärase 

kasutamise kohta. 

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

tagasi, kui: 

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

etteantud tähtajaks kõrvaldatud; 

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

mittevastavateks tegevusteks; 

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

andmeid; 

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

 

8. Rakendussätted 

8.1. 2022. eelarveaasta toetuse saamiseks esitatakse käesoleva korra punktis 4.1. sätestatud 

taotlus hiljemalt 18. aprilliks. 


