
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord 
Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris 

 
 
Kõrgema Usuteadusliku Seminari (edaspidi: seminar) vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, 
määramise ja maksmise tingimused ning kord kehtestatakse õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse alusel. 
 
 
I Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine 
1. Vajaduspõhine eritoetus on kõrgkooli üliõpilasele käesolevas korras sätestatud 
tingimustel antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse 
omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse 
taotlus on tagasi lükatud. 
2. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks esitab üliõpilane õppejuhile kirjaliku taotluse 
koos vajalike tõendusdokumentidega. 
3. Üliõpilasel on võimalus esitada taotlus vajaduspõhise eritoetuse saamiseks kuni viieks 
õppekuuks vähemalt kaks korda õppeaastas: septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. 
Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust. 
4. Üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist eritoetust, kui: 

- ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise 
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 

- ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel 
semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 
protsenti või ta õpib täiskoormusega esimesel semestril; 

- tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; 
- tema vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on asjaomasel semestril jäetud 

rahuldamata põhjusel, et üliõpilase ja tema perekonnaliikme keskmise sissetuleku 
ülempiir on ületatud; 

- tema ja perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus ei ületa taotluse esitamisele 
eelnenud kolme kuu jooksul igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise 
õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära. 

5. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel esitab üliõpilane järgmised dokumendid: 
- vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljatrükk portaalist 

eesti.ee); 
- perekonnaliikmete koosseisu tõend (väljatrükk portaalist eesti.ee); 
- eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu keskmise sissetuleku tõend 

(väljatrükk e-maksuametist) ja/või 
- töötuna arvele võtmise tõend ja/või 
- töövõime püsiva kaotuse tõend või 
- muud perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid. 

6. Seminaril on õigus kontrollida õppetoetuse saamiseks esitatud dokumentide ja 
andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele. 
 



II Vajaduspõhise eritoetuse määramine 
7. Vajaduspõhist eritoetust makstakse seminarile vastavaks õppeaastaks eraldatud 
vajaduspõhise eritoetuse fondi piires. 
8. Eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt nii 
vajaduspõhist õppetoetust kui ka vajaduspõhist eritoetust. 
9. Õppejuht kontrollib kõigi taotluse esitanud üliõpilaste vastavust käesolevas korras 
toodud nõuetele. 
10. Vajaduspõhise eritoetuse määramiseks moodustab kõrgkooli rektor oma käskkirjaga 
õppetoetuste määramise komisjoni. Komisjoni kuulub vähemalt üks üliõpilane. 
11. Komisjon otsustab vajaduspõhise eritoetuse määramise õppejuhi poolt ettevalmistatud 
materjalide alusel. 
12. Õppekomisjon eelistab toetuse määramisel üliõpilasi, kelle: 
12.1. kuu sissetulek perekonnaliikme kohta on madalam; 
12.2. sissetulekute langus on seotud üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele 
võtmisega; 
12.3. sissetulekute langus on seotud üliõpilase või tema perekonnaliikme töövõime püsiva 
kaotusega; 
 
III Vajaduspõhise eritoetuse maksmine 
12. Vajaduspõhist eritoetust makstakse kord kuus alates taotlemise õppekuust üldjuhul 
25. kuupäevaks. 
13. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine katkestatakse, kui üliõpilane siirdub 
akadeemilisele puhkusele. Akadeemilise puhkuse lõppedes tuleb esitada uus taotlus. 
14. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimise korral. 
 
IV Vajaduspõhise eritoetuse reserv 
15. Üliõpilaste ootamatust majandusliku olukorra halvenemisest tulenevate juhtumite 
lahendamiseks moodustab kõrgkool vajaduspõhise eritoetuse reservi, mis moodustab 
10% kõrgkoolile eraldatavast eritoetuse fondi vahenditest.  
16. Väljamakse perioodi reservi vahendite kasutamata jäämisel suunatakse need järgmise 
perioodi väljamakstava toetuse vahendite hulka.  
 
V Rakendussätted 
15. Käesolevat korda kohaldatakse alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud 
üliõpilastele alates 2014/2015. õppeaasta teisest semestrist. 
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