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Õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis.
1. Käesolev kord sätestab Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi kooli) tasemeõppes
õppijate sõidukulude kompenseerimise korra.
2. Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele,
kes omandab kutsekeskharidust, õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes, hüvitatakse
kooli ja tagasi elukohta( Rahvastikuregistri alusel ! ) sõidukulu arvestusega üks edasitagasi
sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli sõidukulu
sõidupiletite alusel 100% ulatuses.
3. Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele,
kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta
(Rahvastikuregistri alusel ! ) sõidukulu kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja
koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli sõidukulu sõidupiletite alusel 100% ulatuses.
4. Iga õppepäev kooli ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu arvestusega
üks edasi-tagasi sõit päevas.
5. Eelarveliste vahendite olemasolu korral on koolil õigus hüvitada õpilasele sõidukulu muu
õppekoha (riigisisene õpilasvahetus, praktika, õpilasvõistlustel osalemine) ja kooli või
elukoha vahel.
6. Elukohaks loetakse Rahvastikuregistrisse kantud aadress.
7. Kool ei hüvita sõidukulu sama asula piires elavale õpilasele.
8. Kool ei hüvita sõidukulu akadeemilisel puhkusel viibivale õpilasele.
9. Kool ei hüvita sõidukulu õppetöös mitteosalenud päevade eest.
10. Toetuse taotleja esitab õppima asumisel õppeaastaks taotluse (vorm lisa 1).
11. Sõidusoodustuse saamiseks esitab õppija rühmajuhendajale iga järgneva kuu
10.kuupäevaks aruande (vorm lisa 2) koos originaal – või väljaprinditud
(veebikeskkonnast ostu puhul) sõidupiletitega. Piletitel peavad olema loetavad isikukood,
sihtkoht, kuupäev ja maksumus. Rikutud ja mitteloetavad piletid väljamaksmisele ei
kuulu.
12. Rühmajuhendaja kinnitab oma allkirjaga sõidutoetuse aruande ja lisab täiendavaid
andmeid puudutud päevade kohta.
13. Sõidutoetus makstakse tagasiulatuvalt esitatud aruande(koos lisatud piletitega )alusel
õppija arveldusarvele.
14. Elukoha ümberregistreerimise ja panga- või arveldusarve andmete muutuse korral on
õppija kohustatud rühmajuhendajat sellest koheselt kirjalikult teavitama .
15. Kui ilmneb, et taotleja on esitanud valeandmeid, võib kool juba välja makstud
sõidukompensatsioon tagasi nõuda ja esitatud taotluse jooksvaks õppeaastaks
annulleerida.
16. Kui aruanded ei ole esitatud õigeaegselt, võetakse need vastu ainult koos põhjendustega.
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Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
TAOTLUS SÕIDUKULU HÜVITAMISEKS
TAOTLEJA ANDMED:
Eesnimi:

Isikukood

Perekonnanimi:

Alaline elukoht (rahvastikuregistri alusel):

________________________________ ______________________________
(maakond, linn/ vald)

(tänav/küla, maja ja krt)

(postiindeks)

Taotleja elukoht õpingute ajal:

________________________________ ______________________________
(maakond, linn/ vald)
Õppegrupp

(tänav/küla, maja ja krt)
Tase

(postiindeks)

Kontakttelefon:

Marsruut (edasi-tagasi) _________________________________________________________________________
Mitu korda kuus _______________________(+riigipühad + koolivaheaeg)
SÕIDUKULU HÜVITIS PALUN MAKSTA:

E E
Pank:__________________________

konto nr

OLEN TEADLIK:
et valeandmete esitamise korral on koolil õigus juba makstud sõidukompensatsioon tagasi nõuda ja käesolev taotlus
tühistada.
KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST

ja kohustun andmete muutusest viivitamatult teavitama (muudatused pangarekvisiitides, aadressides, ka
rahvastikuregistris ümber registreerimisest).

Kuupäev ______________________

Allkiri ________________________

TÄIDAB TAOTLUSE VASTUVÕTJA

Aruande laekumise kuupäev ___________________
Kuulub väljamaksmisele____________________ kuu (-de) eest.
Nimi ____________________________
Lisa 2

Allkiri______________________________________
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Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
ÕPILASE SÕIDUKOMPENSATSIOONI ARUANNE

TÄIDAB ARUANDE ESITAJA / ÕPILANE
Aruande esitaja nimi.............................................................................. Õpperühm.......................
Isikukood....................................................
Sõidukuu(-de) ....................................eest

………….. eurot

Aruande esitamise kuupäev: ...................................

Aruande esitaja allkiri...........................

Lisa: .......... sõidupiletit

TÄIDAB ARUANDE KINNITAJA (RÜHMAJUHENDAJA)
Põhjuseta puudutud päevade arv (%) …………………………………….
Kuulub väljamaksmisele……………………………..…..kuu(-de) eest
Nimi: __________________________________

Allkiri__________________________________

TÄIDAB ARUANDE VASTUVÕTJA

Aruande laekumise kuupäev…………………………………….
Kuulub väljamaksmisele……………………………..…..kuu(-de) eest …………………..eurot
Nimi: ___________________________________

Allkiri______________________________________

