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 KINNITATUD 

kooli nõukogu 29.01.2019 protokolliga 

nr 1-2/6 

Lisa 12 

õppekorralduseeskirja juurde 

 

KOOLILÕUNA TOETUSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA KORD 

 

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord kehtestatakse „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 

48 lõike 4 alusel (RT I, 02.07.2013, 1). 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev kord reguleerib Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilastele võimaldatava 

koolilõuna ja täiendava koolilõuna maksumusest suurema toetuse taotlemist, määramist ja 

maksmist vastavalt „Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” 

alusel. 

1.2. Koolilõuna toetus (edaspidi Lõunatoetus) on koolipoolne rahaline toetus, mille määramise 

ja maksmise eesmärgiks on toetada õpilasi õppetöös. 

1.2.1. Täiendava koolilõuna maksumusest suurema toetuse (edaspidi Täiendav lõunatoetus) 

maksmise eesmärgiks on toetada õpilast, kes on olukorras, kus majanduslikud raskused 

takistavad tema õppimise jätkumist ning kes vajab õpingutes osalemiseks täiendavat rahalist 

toetust. 

1.3. Lõunatoetuse arvestuslik maksumus sätestatakse  Vabariigi Valitsuse määrusega, võttes 

aluseks Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud, koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilaste 

arvu asjaomases koolis toetuse andmisele eelneva aasta 10. novembri seisuga ning õppepäevade 

arvu õppeaastas. 

1.4. Ühel õppepäeval kasutamata jäänud Lõunatoetust ja Täiendavat lõunatoetust ei saa õpilane 

kasutada  

2. TINGIMUSED 

2.1. Lõunatoetust on õigus saada õpilasel, kes: 

2.1.1.  on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa 

või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;  

2.2.2. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, kus on tegevustoetusest moodustatud 

koolituskohad; 2.2.3. on keskhariduseta ja õpib statsionaarses õppes esmaõppe õppekaval. 

2.2. Lõunatoetust makstakse Kooli poolt õpilase kooli nimekirja kandmise käskkirjale järgnevast 

õppepäevast. 

2.3. Kool väljastab igale statsionaarses õppes esmaõppe õppekaval õppivale keskhariduseta 

õpilasele elektroonilise õpilaspileti, mille alusel toimub toitlustamine. 

2.4. Igal õppepäeval kantakse Lõunatoetus õpilase õpilaspiletile. 

2.6. Õpilaspileti vormistamise ajaks väljastab Kool õpilasele toidutalongid. 

2.7. Õpilaspilet ja toidutalongid koolilõuna saamiseks kehtivad ainult Tallinna 

Tööstushariduskeskuse sööklas. 

2.8. Koolilõuna riigieelarvest eraldatud Lõunatoetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 

tasub õpilane koolisöökla kassas igapäevaselt. 

2.9. Puudutud õppepäevi ei kompenseerita. 
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3. TOETUSTE KASUTAMINE 

3.1. Õppeperioodil tagab Kool õpilasele igal koolipäeval vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi 

Valitsuse kehtestatud arvestusliku maksumuse ulatuses. 

4. JÄRELEJÄÄVA TOETUSE KASUTAMINE 

4.1. Õpilaste haiguspäevade ja toetusest loobumise tõttu ning muudel põhjustel kasutamata 

jäänud 

toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest suurem toetus. 

4.2. Õpilasel on õigus taotleda täiendavat koolilõuna maksumusest suuremat toetust (edaspidi 

Täiendav lõunatoetus).  

4.3. Õpilasele makstava Täiendava lõunatoetuse määramise otsustab igal konkreetsel juhul 

direktori käskkirjaga kinnitatud Täiendava lõunatoetuste määramise Komisjon (edaspidi 

Komisjon) ja otsus kinnitatakse käskkirjaga. 

4.4. Komisjon määrab Täiendava lõunatoetuse riigieelarves ettenähtud ja koolile eraldatud 

vahendite piires, võttes arvesse esitatud taotluse põhjendatust. 

4.5. Täiendavat lõunatoetust on võimalik taotleda üldjuhul kaks korda õppeaastas:  

4.5.1. õppeaasta esimeseks poolaastaks (september kuni jaanuar) esitades avalduse hiljemalt 

30. septembriks;   

4.5.2. õppeaasta teiseks poolaastaks (veebruar – juuni) esitades avalduse hiljemalt 

25.jaanuariks. 

4.6. Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib õpilane esitada taotluse ka muul ajal õppeaasta 

sees; 

4.7. Igal õppepäeval kantakse Täiendav lõunatoetus  Täiendava toetuse saaja õpilaspiletile. 

4.8. Täiendavat lõunatoetust makstakse üldjuhul Täiendava toetuse taotlemisele järgnevast 

õppekuust kuni: 

4.8.1. esimesel poolaastal 31. jaanuarini  

4.8.2. teisel poolaastal 21. juunini. 

5. TÄIENDAVA KOOLILÕUNA TOETUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED 

5.1. Toetuse taotlemiseks esitab õpilane kirjaliku avalduse milles õpilane märgib ära ees- ja 

perekonnanime, õpperühma, kontaktandmed, arvelduskonto, andmed leibkonna koosseisu kohta 

ning toetuse taotlemise põhjuse.  

5.2.   Avalduse esitab õpilane rühmajuhendajale, kes edastab selle sotsiaalpedagoogile. 

5.3.  Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad leibkonna rasket majanduslikku olukorda  

- tõendid leibkonnaliikmete sissetulekute kohta või sissetulekute puudumise kohta või muud 

asjaolud, miks õpilane vajab toetust: 

5.4. tõend kohalikust omavalitsusest leibkonna toimetulekutoetuse saamise ja/või vähese 

majandusliku kindlustatuse ning sotsiaalabi vajaduse ja/või saamise kohta. Komisjonil on õigus 

lugeda  seda piisavaks toetuse määramiseks.  

5.5.  leibkonnliikmete sissetulekut või nende puudumist tõendavad dokumendid vähemalt 

viimase 4 kuu kohta (töötasu, Töötukassast väljamakstavad hüvitised ja toetused, vanemahüvitis, 

peretoetused, erinevat liiki pensionid sh ka toitjakaotuspension, puudega inimeste toetused, elatis 

jt sissetulekud): 

5.5.1. dokument leibkonna moodustavate isikute arvu ja vanuse kohta (rahvastikuregistri 

väljavõte, sünnitunnistuse/passi koopia, kohaliku omavalitsuse tõend); 

5.5.2.  väljavõte kohtu-, vallavalitsuse-, sotsiaalkindlustusameti jm otsusest; 
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5.5.3. muud dokumendid, mis tõendavad avalduses välja toodud asjaolusid; 

5.5.4. kui õpilase leibkond on Täiendava lõunatoetuse taotlemise ajal riikliku 

toimetulekutoetuse saaja, esitab õpilane koos taotlusega tõendi kohalikust omavalitsusest pere 

toimetulekutoetuse saamise kohta ning ei pea esitama muid dokumente; 

5.5.5. kui õpilane esitab  sissetulekuid tõendava dokumendina arvelduskonto väljavõtte, on 

komisjonil õigus lugeda sissetulekuteks kõik arvelduskonto laekumised; 

5.5.6. kui õpilane esitab kohaliku omavalitsuse tõendi leibkonna vähese majandusliku 

kindlustatuse ning sotsiaalabi vajaduse ja/või saamise kohta, on Komisjonil on õigus lugeda  

seda piisavaks Täiendava lõunatoetuse määramiseks. 

5.6. Avalduse lisadokumendid esitatakse paberkandjal või e-postiga rühmajuhendajale või 

sotsiaalpedagoogile. Rühmajuhendaja edastab dokumendid sotsiaalpedagoogile. 

5.7. Komisjonil on õigus nõuda taotlejalt täiendavalt lisadokumente ja muid andmeid, mis 

tõendavad Täiendava lõunatoetuse saamise vajalikkust.  

5.8. Täiendava lõunatoetuse avaldusele lisavad vajadusel rühmajuhendaja ja sotsiaalpedagoog 

omapoolse seisukoha taotluse põhjendatuse kohta.  

5.9. Komisjonil on õigus kontrollida Täiendava lõunatoetuse saamiseks esitatud dokumentide ja 

andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele. 

5.10. Komisjonil on õigus täiendava info saamiseks kutsuda Täiendava lõunatoetuse taotleja 

komisjoni koosolekule. 

6. TÄIENDAVA LÕUNATOETUSE MÄÄRAMINE 

6.1. Komisjon kehtestab majanduslikel põhjustel leibkonnasissetulekute alusel Täiendava 

lõunatoetuse maksmiseks  netosissetuleku piirmäära ühe leibkonna liikme kohta, missugusel 

juhul Täiendavat lõunatoetust määratakse ja makstakse. Otsus tehakse õppeaasta esimese ja teise 

poolaasta esimeses komisjonis vastava poolaasta kohta. komisjonis ja kehtib kogu poolaasta. 

6.2. Täiendav lõunatoetus määratakse leibkonna sissetulekute alusel, võttes aluseks leibkonna 

keskmise sissetuleku ühe leibkonna liikme kohta ja arvestades muid toetuse määramiseks 

vajalikke asjaolusid. 

6.3. Selleks, et toetada vähekindlustatud õpilaste paremat toimetulekut ja soodustada 

keskendumist õppetööle, võib komisjon määrata sissetulekud, mida ei loeta leibkonna 

sissetulekute hulka. Otsus tehakse õppeaasta 1. komisjonis ja kehtib kogu õppeaasta. 

6.4. Üldjuhul makstakse majanduslikel põhjustel Täiendavat lõunatoetust taotlejatele, kelle 

sissetulek pereliikme kohta on madalam komisjoni määratud piirmäärast. Komisjonil on õigus 

põhjendatud juhtudel teha erandeid ja maksta Täiendavat lõunatoetust õpilasele, kelle iga 

pereliikme kohta on netosissetulek  suurem komisjoni kehtestatud piirmäärast. 

6.5. Juhul kui taotleja leibkonnaliikmete hulka kuulub isik, kes täisealiseks saanuna omandab 

põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust (bakalaureus) täiskoormusega statsionaarses õppes, 

arvestatakse teda leibkonnaliikmena sissetulekute arvestamisel.   

6.6. Täisealine Täiendava lõunatoetuse taotleja võib moodustada eraldi leibkonna, kui ta tõendab 

vanematest eraldi elamiseks piisavate sissetulekute olemasolu. 

6.7. Taotlejale, kes elab hooldusperes, perekodus,  asenduskodus või eestkosteperes ning esitab 

seda kinnitava dokumendi, ei kohaldata sissetulekute piirmäära. 

6.8. Kui Tallinna Tööstushariduskeskuses õpib kaks või enam last taotlejaga ühest perest, ei 

kohaldata taotlusele sissetulekute piirmäära. 

6.9. Kui taotleja kasvab peres, kus kasvab kolm või enam alaealist last või täisealiseks saanud 

last, kes omandavad haridust  põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust (bakalaureus) täiskoormusega 

statsionaarses õppes, ei kohaldata sissetulekute piirmäära. 
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6.10. Taotlejale, kes kasvatab alaealist last või täisealiseks saanud last, kes omandab haridust  

põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust (bakalaureus) täiskoormusega statsionaarses õppes, ei 

kohaldata sissetulekute piirmäära. 

7. TOETUSE MAKSMINE PANGAKONTOLE 

7.1. Õppekava raames praktikal viibimise ajal kantakse ettenähtud koolilõuna või täiendav 

lõunatoetus õpilase pangakontole. 

7.2. Kui koolil puuduvad võimalused õpilaste toitlustamiseks, on koolil õigus õpilasele 

ettenähtud toetus kanda erandkorras õpilase pangakontole. 

7.3. Toetust makstakse kooli kaudu igal õppekuul vastava õppekuu eest. 

7.4. Punktis 7.2. nimetatud võimaluse kasutamiseks annab kooli taotlusel loa Haridus- ja 

Teadusminister või tema volitatud esindaja ning luba antakse korraga kuni üheks õppeaastaks. 

8. TOETUSE MAKSMISE LÕPETAMINE  

8.1. Kui avalduse kontrollimisel tuvastatakse, et õpilane ei vastanud Täiendava lõunatoetuse 

taotlemisel Täiendava lõunatoetuse saamise tingimustele ning oli või pidi olema sellest teadlik 

ja on Täiendava lõunatoetuse taotlemisel esitanud Koolile valeandmeid, mille alusel maksti 

õpilasele Täiendavat lõunatoetust, lõpetab Kool  viivitamatult õpilasele Täiendava lõunatoetuse 

maksmise.  

8.2. Täiendava lõunatoetuse maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele lubatud õpilasele 

alates akadeemilise puhkuse algusele järgnevast õppekuust. 

8.3. Täiendava lõunatoetuse maksmine lõpetatakse õpilase väljaarvamisel Kooli õpilaste 

nimekirjast alates väljaarvamise õppekuule järgnevast õppekuust. 

8.4. Toetuse saaja on kohustatud teatama kooli sotsiaalpedagoogile toetuse taotlemisel esitatud 

andmete muutumisest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale andmete muutumist. 

9. MAKSMISE VAIDLUSTAMINE 

9.1. Õpilasel on õigus vaidlustada Komisjoni otsust esitades vaide  (avalduse) kooli direktorile 

haldusmenetluse seadustikus ette nähtud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul otsuse 

teadasaamisest. Vaidele on õigus lisada vaide õigsust tõendavaid dokumente. 

10. KOMISJONI KOGUNEMINE 

10.1. Komisjon koguneb ja vaatab avaldused läbi ning teeb otsused toetuse määramise või 

mittemääramise kohta üldjuhul 1 kord kuus. 
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Lisa   

koolilõuna toetuse kasutamise  

tingimuste ja korra juurde 

 

Tallinna Tööstushariduskeskuse direktor 

 

___________________________  

ees- ja perekonnanimi  

 

                                                                                                 ___________________________ 

õpperühm  

 

___________________________  

taotleja kontakttelefon/e-mail  

 

 

AVALDUS 

 

Palun võimaldada mulle täiendavat koolilõuna toetust, seoses _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Leibkonna koosseis:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Lisatud alljärgnevad dokumendid:  

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

 

Ettevõtte praktikal viibimise ajal kanda koolilõuna toetus: 

 

EE ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  

kontonumber 

 

________________________________________  /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ 

             konto omaniku nimi                                                              kontoomaniku isikukood 

 

 

 

____ _________20___ a                                                           __________________________  

  kuupäev allkiri 


