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Õpetaja lähtetoetuse tagasinõudmine 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 4 ning haridus- ja teadusministri 25. augusti 

2010. a määruse nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” § 6 

lõigete 1 ja 4 alusel: 

 

1. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse 

taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” § 6 lõike 1 kohaselt on õpetaja lähtetoetuse 

saaja kohustatud tagastama talle väljamakstud õpetaja lähtetoetuse, kui tema pidev 

töötamine õpetajana lõpeb enne viie aasta möödumist lähtetoetuse esimese osamakse 

saamisest, kusjuures töötamine loetakse pidevaks juhul, kui lähtetoetust saanud isiku 

õpetajana töötamise staaž ei katke põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 2 punktides 

1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks 

korraga. Määruse sama paragrahvi lõike 4 kohaselt tuleb lähtetoetus tagasi maksta 

lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest arvates kolme aasta jooksul, igal aastal ühe 

kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast ja lähtetoetuse 

saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt seaduses nimetatud aja lõpuni 

jäänud ajaga. 

 

2. Haridus- ja Teadusministeerium maksis Mari Maasikale (ik 12345678910) õpetaja 

lähtetoetuse esimese osamakse 7. novembril 2015. aastal. Kokku maksti Mari Maasikale 

lähtetoetust summas 11 659 eurot ja 94 senti. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel 

(seisuga 10. märts 2017. a) lõppes Mari Maasika tööleping õpetajana Toredas Koolis 20. 

augustil 2016. aastal. Mari Maasikas kinnitas töölepingu lõppemist 5. jaanuaril 2017. aastal 

saadetud e-kirjas. Seisuga 8. veebruar 2017. a Mari Maasikas õpetaja lähtetoetuse 

tingimustele vastavas koolis õpetajana ei töötanud. Seega katkes tema õpetajana töötamise 

staaž koolis rohkem kui kolmeks kuuks korraga. 
 

Eelnevast tulenevalt tuleb Mari Maasikal Eesti Vabariigile maksta tagasi õpetaja lähtetoetus 

summas 2878 eurot ja 15 senti (kaks tuhat kaheksasada seitsekümmend kaheksa eurot ja 

viisteist senti).  
  

Kommenteerinud [RT1]: Haldusakti andnud haldusorgan 

Kommenteerinud [RT2]: Haldusakti väljaandmise aeg 

Kommenteerinud [RT3]: Haldusakti pealkiri 

Kommenteerinud [RT4]: Õiguslik alus 

Kommenteerinud [RT5]: Õiguslik alus 

Kommenteerinud [RT6]: Faktiline alus 

Kommenteerinud [RT7]: Faktilise ja õigusliku aluse 
sidumine 



 

3. Palume Mari Maasikal tasuda punktis 2 nimetatud summa kolme osamaksena 

Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE891010220034796011 SEB Pangas, 

viitenumber 2800047737, vastavalt järgmistele tähtaegadele: 

1) 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ja 38 (kolmkümmend kaheksa) senti 12. 

veebruariks 2019. aastal; 

2) 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ja 38 (kolmkümmend kaheksa) senti 12. 

veebruariks 2020. aastal; 

3) 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ja 39 (kolmkümmend üheksa)) senti 12. 

veebruariks 2021. aastal. 

Maksekorralduse selgituseks märkida „Lähtetoetuse tagastamine“. Juhul kui maksjaks on 

kolmas isik, peab selgituses märgitud olema Mari Maasika isikukood ja nimi ning 

märksõnad „Lähtetoetuse tagastamine“. 
 

Võlgnevuse tähtaegselt mittetasumise korral on ministeeriumil õigus esitada Mari Maasika 

suhtes avaldus kohtusse. 

 

4. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tea Varrak 

kantsler 
 

Kommenteerinud [RT8]: Resolutiivosa 

Kommenteerinud [RT9]: Vaidlustamisviide 

Kommenteerinud [RT10]: Haldusorgani juhi või tema 
poolt volitatud isiku nimi ja allkiri 


