
 
VAJADUSPÕHISE ERITOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA MAKSMISE 

TINGIMUSED NING KORD EELK USUTEADUSE INSTITUUDIS 
 
1. Üldsätted 
1.1 Käesolev kord sätestab vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise 
tingimused ning korra EELK Usuteaduse Instituudi poolt moodustatud vajaduspõhise 
eritoetuse fondist, millesse suunatakse riigi poolt eraldatud vajaduspõhise eritoetuse 
maksmise vahendid. 
1.2 Käesoleva korra koostamise aluseks on Eesti Vabariigi õppetoetuste ja õppelaenu seadus. 
1.3 EELK Usuteaduse Instituudi teaduskonna nõukogu kehtestab ja teeb vajadusel muudatusi 
vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimustes ning korras kord 
aastas iga aasta 1. septembriks ja teeb selle õpilastele, üliõpilastele ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumile teatavaks. 
 
2. Vajaduspõhine eritoetus 
2.1 Vajaduspõhine eritoetus on riigi poolt eraldatud vahenditest EELK Usuteaduse Instituudi 
üliõpilasele, käesolevas korras sätestatud tingimustel antav ning isiku halvast majanduslikust 
olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. 
2.2 Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. 
 
3. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine 
3.1 Üliõpilasel on õigus taotleda vajaduspõhist eritoetust, kui: 
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa 
või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
2) 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; 
3) tema vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on asjaomasel semestril jäetud rahuldamata 
põhjusel, et tema õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 51  alusel arvestatud keskmine 
sissetulek eelmisel kalendri aastal kuu kohta ületab igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud 
vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, ning, kui: 
 a) tema õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 51 lõikes 2 nimetatud  perekonnaliikmete 
 vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine 
 sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse 
 saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige kui nimetatud 
 sissetulek on  vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele 
 võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80–100 protsenti või 
 b) ta vastab muudele tingimustele, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra 
 halvenemisega või muu raske majandusliku olukorraga, mis takistab üliõpilasel 
 õpingute jätkamist. 
3.2 Üliõpilasel ei ole õigust ühtaegu saada nii vajaduspõhist õppetoetust kui ka vajaduspõhist 
eritoetust. 
3.3 Vajaduspõhist eritoetust ei ole õigust saada üliõpilasel ajal, mil ta saab muud õppetoetust 
välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või 
koostööprogrammi esinduselt. 
3.4 Üliõpilastel on õigus taotleda vajaduspõhist eritoetust õppekava nominaalkestuse 
õppeaastate arvule vastaval arvul aastatel. 
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3.5 Üliõpilasel on õigus esitada taotlus vajaduspõhise eritoetuse määramiseks kaks korda 
õppeaastas 15. veebruariks ja 15. septembriks kuni viieks õppekuuks korraga – septembrist 
jaanuarini ja veebruarist juunini.  
3.6 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel esitab õpilane rektoraati käesoleva korraga määratud 
vormi (Lisa 1) kohase taotluse, millele lisatakse järgmised dokumendid: 

• isikut tõendava dokumendi koopia 
• perekonnaliikmete andmed (Rahvastikuregister) vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu 

seadusele. Esitada tuleb perekonnaliikmete isikut tõendavate dokumentide koopiad 
Kuni 24-aastasel üliõpilasel tuleb esitada ka vanemate ning õdede-vendade kohta 
isikut tõendavate dokumentide koopiad.  

• perekonnaliikmete eelmise kolme kalendrikuu tulud. Iga pereliikme kohta eraldi 
väljavõte, (Maksu- ja Tolliamet). 

• EELK UI Usuteaduskonna dekanaadist väljastatud tõend täiskoormusega õppimise 
kohta, sh peab olema märgitud õppetase, tudengi õppekava nominaalaeg  ja eelneval 
semestril täidetud ainepunktide kohta (ei kehti esimesel semestril õppimise kohta),  
õppekava järgi täitmisele kuuluvad ainepunktid (EAP) ja arvestatud ainepunktid 
(kumulatiivne õppekava täitmise protsent) ning kehtiva negatiivse vajaduspõhise 
õppetoetuse otsuse kohta. 

• muud olukorda selgitavad dokumendid. 
3.7 EELK UI-l on õigus kontrollida vajaduspõhise eritoetuse saamiseks esitatud dokumentide 
ja andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele. 
 
4. Vajaduspõhise eritoetuse määramine 
4.1 EELK UI Usuteaduskonna dekaan ja üliõpilasesindus tutvuvad esitatud taotlustega 10 
päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ja otsustavad üliõpilaste paremusjärjetuse 
vajaduspõhise eritoetuse saamiseks. Kui dekaan ja üliõpilasesindus ei jõua kokkuleppele, siis 
otsustab paremusjärjestuse EELK UI teaduskonna nõukogu. Paremusjärjestuse alusel teeb 
dekaan esildise rektorile vajaduspõhise õppetoetuse määramiseks ettepaneku EELK UI 
vastavaks õppeaastaks eraldatud vajaduspõhise eritoetuse fondi piires. 
4.2 Rektor, võttes aluseks dekaani esildise, määrab käskkirjaga vajaduspõhise eritoetuse 
saaja(d). 
 
5. Vajaduspõhise eritoetuse väljamaksmine 
5.1 Vajaduspõhist eritoetust makstakse EELK UI kaudu igal õppekuul vastava õppekuu eest.  
5.2 EELK UI võib maksta õppetoetuse septembrikuu eest sama õppeaasta oktoobris ning 
veebruarikuu eest sama õppeaasta märtsis. 
5.3 Taotluse esitamise kuul makstakse toetus välja seitse päeva pärast vajaduspõhise 
eritoetuse määramist. 
5.4 Toetus kantakse üliõpilase pangakontole, mille numbri ta taotlemisel esitab. 
 

6. Vajaduspõhise eritoetuse maksmise lõpetamine ja tagasinõudmine 

6.1 Kui tuvastatakse, et üliõpilane ei vastanud vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel 
vajaduspõhise eritoetuse saamise tingimustele ning ta oli või pidi olema nimetatud 
tingimustele mittevastavusest teadlik, lõpetab EELK Usuteaduse Instituut viivitamatult 
üliõpilasele vajaduspõhise eritoetuse maksmise ja üliõpilane kaotab õiguse taotleda ja saada 
vajaduspõhist õppetoetust sel õppeaastal, mil lõpetati talle vajaduspõhise eritoetuse 
maksmine, ning sellele järgneval õppeaastal. 
6.2 EELK Usuteaduse Instituudil on õigus nõuda õpilaselt punktis 6.1 sätestatud juhul 
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vajaduspõhine eritoetus tagasi ning määrata see uuele üliõpilasele vastavalt nende 
paremusjärjestusele. 
 
 
 
 
 


