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Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis
Korra kehtestamise aluseks on „Õppetoetuste ja õppelaenu seadus“ (redaktsioon 01.01.2018)
ja „Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimäärus“.
Õppetoetuste taotlemine
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine õppetoetus- üliõpilasele antav, isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline
toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega
(https://www.riigiteataja.ee/leia Kehtiv).
Taotlusi esitatakse riigiportaalis eesti.ee
(http://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus ja teadus/vajaduspõhise õppetoetuse
taotlus).
Vajaduspõhist õppetoetust saab üliõpilane:
1) kes õpib täiskoormusega ja täidab nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus
on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav
ainult täiskoormuse nõude täitmine;
2) kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 468 eurot (alates
01.01.2019).
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel loetakse üliõpilase perekonnaliikmeteks:
1) kuni 24-aastase üliõpilase vanemad juhul, kui üliõpilane ei ole abielus ega lapse vanem
või eestkostja;
2) kuni 24-aastase üliõpilase alaealised õed, vennad, poolõed ja –vennad ka sel juhul, kui
üliõpilane ei ole abielus ega lapse vanem või eestkostja, ka sel juhul kui
rahvastikuregistris on üliõpilase elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.
3) 25 aastane ja vanem üliõpilane on eraldi perekond ning õppetoetuste taotlemisel oma
vanemate sissetulekust enam ei sõltu (pereliikmeteks abikaasa ja alaealised lapsed).
Vajalikud andmed hangib riigiportaal automaatselt Rahvastikuregistri ja Maksukohustuslaste
registrist. Õpingute andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).
2018/2019. õppeaastal võetakse aluseks 2017. aasta tuludeklaratsiooni andmed.
Vajaduspõhine eritoetus
Vajaduspõhine eritoetus on üliõpilastele antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv
rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase
vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud.
Eritoetuse taotlemise tingimused
Üliõpilasel on õigus taotleda eritoetust, kui:
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) 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 riigiportaalis on asjaomasel semestril jäetud
rahuldamata põhjusel, et õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 51 alusel arvestatud
keskmine sissetulek kuus ületab igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise
õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (2019. aastal 468
eurot pereliikme kohta);
4) tema ning 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 üliõpilase pereliige
(pereliikmed) on ootamatult kaotanud töö või on määratud töövõime püsiv kaotus 80-100
protsenti.
Eritoetuse taotlemine
Üliõpilasel on õigus esitada kaks korda õppeaastas õppeasutusele taotlus vajaduspõhise
eritoetuse saamiseks kuni viieks õppekuuks-septembrist jaanuarini ja veebruarist
juunini.Vajaduspõhise eritoetuse saamiseks esitab üliõpilane kõrgkoolile vormikohase
taotluse koos dokumentidega sügissemestriks ajavahemikul 15. september kuni 30.
september ja kevadsemestriks ajavahemikul 01. veebruar kuni 20. veebruar. Taotlus ja
dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt õppeinfosüsteemi ÕIS kaudu või dokumendid
elektrooniliselt e-posti aadressile reet.niilus@lvrkk.ee. Erandjuhul võib taotleda vajaduspõhist
eritoetust väljaspool üldist toetuse taotlemise perioodil.
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel lisab üliõpilane taotlusele toetusõiguslikkust tõendavad
järgmised dokumendid:
1) vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljatrükk portaalist eesti.ee);
2) perekonnaliikmete koosseisu tõend (väljatrükk portaalist eesti.ee);
3) eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu keskmise sissetuleku tõend
(väljatrükk maksuametist);
4) muud dokumendid (taotleja valikul):
 töötuna arvele võtmise tõend;
 töövõime püsiva kaotuse tõend;
 muud perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid.
Vajaduspõhist eritoetust ei ole õigust saada akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel.
Vajaduspõhist eritoetust ei ole õigust saada üliõpilasel ajal, mil ta saab õppetoetust välisriigi
valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi
esinduselt.
Üliõpilasel ei ole õigust ühtaegu saada nii vajaduspõhist õppetoetust kui ka vajaduspõhist
eritoetust.
Dokumentide õigsuse ja korrektse esitamise eest vastutab taotleja. Ebakorrektselt esitatud
dokumentide puhul eritoetust ei määrata.
Vajaduspõhise eritoetuse määramine
Vajaduspõhist eritoetust maksab kõrgkool juhul, kui riik on eraldanud kõrgkoolile eritoetuse
fondi.
Vajaduspõhise eritoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.
Kõrgkooli vajaduspõhise eritoetuste fondi jaotamise otsustab komisjon.
Vajaduspõhist eritoetust määratakse ja makstakse üliõpilasele kõrgkooli õppekava
nominaalkestuse jooksul.

Vajaduspõhise eritoetuste saamise otsustab komisjon, kes koostab taotlejate poolt esitatud
keskmiste sissetulekute alusel pingerea.
Üliõpilase keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse sissetulekute summa
kaheteistkümnega ja seejärel üliõpilase ja tema perekonnaliikmete arvuga.
Võrdsete sissetulekute korral eelistatakse üliõpilast:
1) kes on või kelle perekonnaliikmed on töötuna arvele võetud;
2) kes on või kelle perekonnaliikmed on töövõime püsiva kaotusega 80–100 protsenti.
Komisjon kinnitab vajaduspõhise eritoetuse pingerea ning teeb ettepaneku rektorile
vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks tagasiulatuvalt semestri algusest.
Vajaduspõhise eritoetuste maksmine
Vajaduspõhise eritoetuse saajad kinnitatakse kõrgkooli rektori käskkirjaga sügissemestril
hiljemalt 10. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 10. märtsiks. Rektori käskkiri tehakse
vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitanud üliõpilastele teatavaks ÕISi vahendusel.
Toetus kantakse üliõpilase arvelduskontole igal õppekuul 20. kuupäevaks vastava õppekuu
eest vastavale üliõpilasele kõrgkoolile vastavaks õppeaastaks eraldatud vajaduspõhise
eritoetuse fondi piires.
Erandjuhul määratud vajaduspõhist eritoetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust.
Kõrgkool võib maksta vajaduspõhise eritoetuse veebruarikuu eest sama aasta märtsis.
Kõrgkool lõpetab vajaduspõhise eritoetuse maksmise ja võib määrata selle komisjoni poolt
kinnitatud pingereas järgmisele üliõpilasele (vastava semestri allesjäänud kuudeks)
alljärgnevatel juhtudel:
1) kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele;
2) kui üliõpilane on ebaväärika käitumise tõttu saanud noomituse;
3) kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse kõrgkoolist.
Üliõpilase akadeemilisele puhkusele siirdumise, eksmatrikuleerimise või nominaalse õppeaja
lõppemise korral lõpetatakse vajaduspõhise eritoetuse maksmine akadeemilisele puhkusele
siirdumisele, eksmatrikuleerimisele või nominaalse õppeaja lõppemisele järgnevast kuust.
Vajaduspõhise eritoetuse arvestust korraldab õppeteenistus.
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