
 
 

Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamise infoleht  
 

17.03.2022 kiitis valitsuskabinet heaks Haridus- ja Teadusministeeriumile Ukraina sõjapõgenike alus-, üld- 
ja kutsehariduse ning huvihariduse, -tegevuse ja noorsootöö kulude hüvitamise aastal 2022.  
 
Allolevad põhimõtted ning rahajaotus haridusasutuste pidajate lõikes kinnitatakse haridus- ja 
teadusministri käskkirjaga peale lisaeelarve vastuvõtmist Riigikogus. 
 

Toetuse allikas ja alused 
✓ Raha eraldatakse haridusasutuste pidajatele lisaeelarvest. Lisaeelarve on koostamisel. 
✓ Rahastamise aluseks on EHISesse kantud UA märkega sõjapõgenikest laste/õpilaste andmed.   
✓ Eralastehoidude laste andmed arvestatakse omavalitsuste esitatud andmete alusel.  
✓ Õpilasepõhine pearaha KOVide keskmise kulu alusel ühes kalendrikuus on alushariduses/hoius 

465 eurot ja üldhariduses 506 eurot. 
✓ Õpilasepõhine pearaha kehtiva kutsehariduse mudeli alusel on 353 eurot. 

 

Milleks toetust antakse? 
✓ Alus- ja üldhariduse õppekoht (sh õpetajad/abiõpetajad, õppevahendid, vajadusel tehnoloogilised 

vahendid, õppekäigud jm). 
✓ Täiendav eesti keele õpe, et võimaldada algtasemel eesti keele omandamine. Keeleõppe juhised 

on Haridus- ja Teadusministeerium välja töötanud.  
✓ Hariduse tugiteenused (tõlgid, logopeedid, psühholoogid jne). 
✓ Lapse/õpilase toitlustamine haridusasutuses.  
✓ Huvitegevuse ja/või huvihariduse pakkumine sh erahuvihariduses. 
✓ Noorsootöö pakkumine. 
✓ Vajadusel hariduse abiteenused (nt õpilastransport).   

 

Kuidas ja millistel tingimustel toetust antakse? 
✓ Toetuse põhimõtted ning rahajaotus kinnitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga ning 

eraldatakse haridusasutuste pidajatele, kus laps õpib. 
✓ Juunis kantakse toetus tagasiulatuvalt 24.02-31.05.2022 eest, arvestades igakuiselt laste/õpilaste 

arvude muutust.  
✓ Septembris kantakse toetus tagasiulatuvalt 01.06-31.08.2022 eest, arvestades igakuiselt 

laste/õpilaste arvude muutust.  
✓ Jaanuaris 2023 kantakse toetus tagasiulatuvalt 01.09-31.12.2022 eest, arvestades igakuiselt 

laste/õpilaste arvude muutust.  
✓ Riigieelarvelise toetuse eest tagatakse koolipidaja poolt õppurile tasuta õppekoht riigi ja kohalike 

omavalitsuste üldharidus- ja kutsekoolides. 
✓ Eraüldhariduskoolide pidajad, kes saavad riigieelarvest täiendavat toetust, tagavad Ukraina 

lapsele õppemaksu vabastuse vähemalt 31. augustini 2022. 
✓ Alus- ja huvihariduses Ukraina lapse/õppuri kohatasu/toiduraha otsuse teeb haridusasutuse 

pidaja. Riigi toetus haridusasutuse pidajale loob võimaluse Ukraina lapse eest tasu mitte küsida. 
 

Aruandlus 

✓ Eraldi aruandlust toetuse kasutamise kohta ei küsita. Toetus on sihtotstarbeline.  
✓ Ministeerium jätkab üldise tagasiside saamiseks koolide ja -pidajate küsitlustega koostöös ELVLi 

ning teiste haridusasutuste pidajate esindusorganisatsioonidega. 

 
 
Lisainfo:  
Piret Sapp piret.sapp@hm.ee; Salle Andresson salle.andresson@hm.ee; Hille Ilves hille.ilves@elvl.ee 
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