
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

18.04.2022 nr 1.1-2/22/125 

Toetuste kehtestamine koolidele eesti  

keele lisaõppeks ja rahvuskultuuriseltside  

huvikoolide emakeeleõppeks 

 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2020. a 

määruse nr 80 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus“ § 6 lõike 2 punktide 5 ja 9, 

haridus- ja teadusministri 3. jaanuari 2022 käskkirja nr 4 „Haridus ja Teadusministeeriumi 2022 

– 2025 programmide kinnitamine“ ning 2022. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“, haridus- 

ja teadusministri 29. märtsi 2022 käskkirja nr 105 „Eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste 

eesti keele ja eestikeelset õpet jõustavate toetuste andmise tingimused ja kord“ lisa 1 punkti 3.1. 

ja lisa 2 punkti 3.1., haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2022 käskkirja nr 106 “Eesti keelest 

erineva emakeele õppe toetuste andmise tingimused ja kord“ lisa 1 punkt 4.1. alusel ning 

kooskõlas haridus- ja noorteprogrammi 2022-2025 meetme „Õpetajate järelkasv ja areng, 

õpikäsitus ja -keskkonnad“ tegevusega „Võrdsete võimaluste tagamine hariduses“: 

 

1. Kinnitan eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste klassis vähemalt 40% ulatuses läbi 

viidava eestikeelse õppe jõustamiseks rakendatava pearaha määra 2022. aastal summas 185 

eurot õpilase kohta aastas. 

 

2. Kinnitan uus-sisserändajast õpilaste eesti keele lisaõppe toetuse arvestamise alused ja 

summad 2022. aastaks järgmiselt: 

2.1. kui koolis on 1-2 uus-sisserändajast õpilast, on eraldatav summa koolile 1000 eurot 

aastas; 

2.2. alates kolmandast õpilasest on koolile eraldatav summa 400 eurot õpilase kohta aastas; 

2.3. kui kool on saanud toetust kevadisest taotlusvoorust, on sügisel uue õppeaasta algul 

kooli lisandunud õpilastele toetuste taotlemise lisavoorus eraldatava toetuse määr 400 

eurot iga lisandunud õpilase kohta. 

 

3. Punktis 2 kinnitatud toetust ei rakendata õpilasele, kellele kohaldub ajutise kaitse direktiiv 

Ukraina põgenikele ja kelle kohta on tehtud EHISes eristav märge „Uus-sisserändaja 

(UA)“. 

 

4. Kinnitan eesti keelest erineva emakeele õppe toetuse arvestamise alused ja summad 

rahvuskultuuriseltside huvikoolidele 2022. aastaks: 

4.1. Tegevustoetuse suurus sõltub õpilaste arvust järgmiselt: 

4.1.1. 2 700 eurot, kui huvikooli õppetegevuses osaleb 5–9 õpilast; 

4.1.2. 5 250 eurot, kui huvikooli õppetegevuses osaleb 10–16 õpilast; 

4.1.3. 7 000 eurot, kui huvikooli õppetegevuses osaleb 17–30 õpilast; 

4.1.4. 8 250 eurot, kui huvikooli õppetegevuses osaleb vähemalt 31 õpilast. 

 



 

 

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 (kolmekümne) päeva jooksul teatavaks 

tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Liina Kersna 

minister 


