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Sisekaitseakadeemia statsionaarses õppes kutseharidust omandavale õpilase 

sõidukulude hüvitamise kord 

I Üldsätted 

1. Käesolev kord sätestab Sisekaitseakadeemia statsionaarse õppe kutseõppe õpilaste 

sõidukulude hüvitamise korra Sisekaitseakadeemias alates 01.10.2015. a vastavalt 

siseministri 20.12.2015 määrusele nr 89. 

II Sõidukulude hüvitamise tingimused 

2. Käesolevat korda kohaldatakse sõidukulu hüvitamisel  Sisekaitseakadeemia statsionaarses 

õppes kutseharidust omandavale õpilasele: 

2.1 kelle rahvastikuregistri järgne elukoht (edaspidi elukoht) ei ole õppetööd läbiviiva 

Sisekaitseakadeemia struktuuriüksusega (edaspidi õppetöö toimumise koht) samas asulas 

ning kes elavad õppetöö toimumise koha ühiselamus või üürikorteris, õppetöö toimumise 

kohta ja tagasi elukohta sõidu maksumusele (edasi-tagasi sõit kuni kaks korda kuus), 

riiklikeks pühadeks elukohta ja tagasi sõidu ning koolivaheajale minekul elukohta ja sealt 

tagasi sõidu maksumusele sõidupiletite või muude kuludokumentide alusel 100 protsendi 

ulatuses; 

2.2 kelle elukoht ei ole praktika toimumise kohaga samas asulas ning kes elavad praktika 

perioodiks kasutusele antud eluruumis, praktika toimumise kohta ja sealt tagasi elukohta 

või õppetöö toimumise kohta sõidu maksumusele sõidupiletite või muude 

kuludokumentide alusel 100 protsendi ulatuses; 

2.3 kes sõidab iga päev vastavalt akadeemilisele kalendrile õppetöö toimumise kohta või 

praktika toimumise kohta ja tagasi elukohta, sõidu maksumusele arvestusega üks edasi-

tagasi sõit päevas õpilase sõidupiletite (soovitavalt perioodipilet) või muude 

kuludokumentide alusel kuni 100 protsendi ulatuses. 

3. Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires. 

4. Käesoleva korra alusel hüvitatakse sõidukulud avaliku teenindamise lepingu alusel 

teostataval liiniveol õppetöö perioodil järgmiselt: 

4.1 vastavalt akadeemilises kalendris märgitud õppetöö toimumisele kas Harju maakonna, 

Lääne-Viru maakonna või Pärnu maakonna sisesel bussiliinil  ja riigisisesel 

kaugbussiliinil; 

4.2 riigisisesel rongiliinil (va kui sõidu lähte- ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires); 

4.3 Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel laeva-, väikelaeva- või parvlaevaliinil; 

4.4 Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel lennuliinil. 



5. Käesoleva korra käskkirja alusel ei kuulu hüvitamisele: 

5.1 isikliku sõiduauto kasutamise kulud; 

5.2 sõidukulud Tallinnast vastavalt akadeemilisele kalendrile õppetööd läbiviiva 

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Harju maakonnas, Murastes 

asuvasse õppekohta ja tagasi. 

III Sõidukulude hüvitamise korraldus 

6. Õpilane, kellel on õigus sõidukulude hüvitamisele, esitab igakuiselt sõidukompensatsiooni 

saamiseks hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks õppekorralduse spetsialistile 

vormikohase avalduse (lisa 1) koos sõidukulu tõendavate originaaldokumentide (sõite 

tõendavad üksikpiletid või perioodi- nt kuupiletid) ja nende koopiatega. Hiljem esitatud 

avaldusi üldjuhul ei rahuldata. 

7. Tagasiulatuvalt võib hüvitada sõidukulu ühe kuu eest juhul, kui õpilane ei saanud mõjuval 

põhjusel õigeaegselt aruannet esitada. 

8. Sisekaitseakadeemia statsionaarse õppe päevase õppevormi kutseõppe õpilasele toimub 

sõidukompensatsiooni väljamaksmine rektori käskkirjaga üks kord semestris õpilase poolt 

igakuiselt esitatud vormikohase avalduse ja kuludokumentide alusel. 

 

IV Rakendussätted 

9. Õpilased, kellel oli kuni 2015. aasta 30. septembrini kehtinud ühistranspordiseaduse alusel 

õigus sõidukulude hüvitamisele, esitavad sõidukompensatsiooni saamiseks hiljemalt 29. 

jaanuariks õppekorralduse spetsialistile vormikohase avalduse (lisa 1) koos sõidukulu 

tõendavate originaaldokumentide (sõite tõendavad üksikpiletid või perioodi- nt kuupiletid) 

ja nende koopiatega. Hiljem esitatud avaldusi üldjuhul ei rahuldata. 


