
CAROLIN ILLENZEERI FONDI  
HARIDUS- JA HUVITEGEVUSTOETUSED, NENDE TAOTLEMINE JA 

VÄLJAMAKSMISE KORD 
 

Carolin Illenzeeri Fondi (edaspidi fond) eesmärk on rahaliste ja mitterahaliste 
vahendite kogumine Eesti Kaitseväe teenistuses langenud või raskelt 
vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. 

 
1. Mõisted   
1.1 Rahalised vahendid – fondi arveldusarvel olevad rahalised vahendid 

laste haridustee toetamiseks. 
1.2 Fondi laps – Eesti Kaitseväe Toetusteenuste keskuse poolt fondi 

nimekirja antud laps, kelle vanem on Kaitseväe tegevteenistuses 
langenud või teenistusülesannete täitmise tõttu raskelt vigastada saanud 
Lapsed kuuluvad nimekirja kuni 25 eluaastani k.a. 

1.3 Kooliaasta alguse haridustoetused – nõukogu poolt kinnitatud iga-
aastased toetused alg- ja põhiharidust omandavatele fondi lastele, kes 
alustavad või jätkavad kooliastmes, toetuse piirmäärad kinnitatakse 
nõukogu otsusega hiljemalt eelmise aasta detsembris vastavalt eelarve 
võimalustele. 

1.4 Jätkuhariduse toetused – lapsevanema avalduse alusel nõukogu poolt 
igakordselt otsustatav toetus, mille piirmäärad kinnitatakse nõukogu 
otsusega hiljemalt eelmise aasta detsembris vastavalt eelarve 
võimalustele. 

1.5 Jätkuharidus – gümnaasiumi- või, kutseharidus ja ülikooliharidus. 
1.6 Huvitegevuse toetus – fondi rahaliste vahendite olemasolul makstav 

rahaline toetus, mille piirmäärad kinnitatakse nõukogu otsusega hiljemalt 
eelmise aasta detsembris vastavalt eelarve võimalustele. 

1.7 Mitterahalised toetused – koostööpartneritega koostöös pakutavad 
toetused vastavalt laekunud taotlustele.  

 
2. Toetuste taotlemine 
2.1. Toetuse taotlemise aluseks on lapsevanema või hooldaja allkirjastatud 

avaldus, kus näidatakse toetuse saava lapse nimi, isikukood, toetuse 
kasutamise eesmärk ja summa. va kooliaasta alguse toetuste puhul. 

2.2. Toetuse taotlus registreeritakse fondi taotluste registris. 
2.3. Fondil on õigus küsida täiendavad dokumente ja andmeid vastavalt 

vajadusele konkreetse taotluse kontekstis. 
2.4. Fondi juhatus esitab taotluse materjalid nõukogule ülevaatamiseks 

hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale taotluse saabumist ja registreerimist. 
2.5. Fondi nõukogu vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 45 päeva jooksul 

alates taotluse registreerimisest.  



2.6. Toetuse taotluse rahuldamine või mitterahuldamine vormistatakse 
nõukogu otsusena. 

2.7. Juhatus teeb nõukogu otsuse teatavaks taotlejale 3 tööpäeva jooksul 
peale otsuse tegemist.  

2.8. Kooliaasta alguse toetused alg- ja põhiharidust omandavatele lastele 
makstakse välja kooliaasta alguses septembri kuu jooksul. 

2.9. Gümnaasiumi astmes või kutsekoolis õppivate laste kooliaasta alguse 
toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. august. 

2.10. Mitterahaliste toetuste taotluste menetlemine toimub koostöös taotleja ja 
fondi koostööpartneriga ning lahendatakse alati üksikjuhtumina vastavalt 
taotluse sisule. 

 
3. Toetuste väljamaksmine 
3.1. Toetus makstakse välja 3 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise 

otsuse teatavaks tegemist taotlejale.  
3.2. Kooliaasta alguse toetuste väljamaksmine toimub septembri kuu jooksul. 
3.3. Toetus makstakse välja avalduses näidatud arveldusarvele fondi 

pangakontolt. 
 
4. Järelvalve 
4.1. Taotleja esitab maksekorralduse või sularahakviitungi koopia toetuse 

kasutamise kohta. 
4.2. Fondil on õigus küsida täpsustusi toetuse sihipärase kasutamise kohta. 
4.3. Fondil on õigus toetus tagasi nõuda, kui selguvad asjaolud selle 

mittesihipärasest kasutamisest.  
 
 
 
Kinnitatud 12. aprill 2017 Carolin Illenzeeri fondi nõukogu otsusega. 
 
Lisa 1: Toetuste piirmäärad aastaks 2017 1-l lehel. 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
	


