EELNÕU
1. LUGEMINE
MÄÄRUS
Allikõnnu küla

20. aprill 2015 nr XXX

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23, § 42 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrus sätestab Vändra valla eelarvest ja toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral
makstavate sotsiaaltoetuste määramise tingimused.
(2) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
§ 2. Mõisted
Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) paljulapseline pere - pere, kus on 3 või enam kuni 18-aastast last;
2) madala sissetulekuga pere - pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem, kui kehtiv
töötasu alammäär;
3) puudega lapse pere - kuni 16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last kasvatav pere;
4) puudega isik - 16-aastane ja vanem isik, kellele on arstliku ekspertiisi või ekspertarsti otsusega
määratud keskmine, raske või sügav puue;
5) töövõime kaotusega isik - vähemalt 16-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kellele on
arstliku ekspertiisi otsusega määratud töövõime kaotuse protsent.
§ 3. Toetused
(1) Sissetulekust sõltumatud toetused:
1) sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) esimesse klassi astuja toetus;
4) eakate juubelitoetus;
5) jõulutoetus.
(2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
1) ravimitoetus;
2) transporditoetus;
3) muu täiendav sotsiaaltoetus;
4) vältimatu sotsiaalabi.
§ 4. Sotsiaaltoetuse määramise alused

(1) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna kõikide liikmete sissetulekud.
(2) Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduses, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduses ja käesolevas korras sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi.
(3) Sotsiaaltoetuse taotleja perekonnaliikmeteks loetakse kõiki isikuid, kellega ta kasutab ühist
eluruumi ja omab ühist majapidamist.
2. peatükk
TOETUSTE LIIGID
§ 5. Sünnitoetus
(1) Sünnitoetust, suuruses 400 eurot, makstakse lapse sündimise või lapsendamise korral lapse
registreerimisel Vändra valda.
(2) Sünnitoetust masktakse tingimusel, kui:
1) üks lapsevanem on vahetult enne lapse sündi elanud rahvastikuregistri andmetel Vändra vallas
vähemalt ühe aasta; (1. jaanuari seisuga alternatiivina)
2) lapse kaheaastaseks saamiseni on elanud vanemad (või üksikvanem) Rahvastikuregistri
andmetel Vändra vallas.
(3) Sünnitoetusele on õigus ka lapsendajal või eestkostjal, kui toetust taotletakse ühe aasta
jooksul pärast kohtulahendi jõustumist, tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumise ajal
vanem kui kolmeaastane.
(4) Sünnitoetust makstakse kahes osas esitatud avalduse alusel:
1) pool sünnitoetuse summast makstakse lapse sünni registreerimisel;
2) teine pool sünnitoetuse summast makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.
(5) Sünnitoetuse määramise otsuse teeb vallavalitsuse perekonnaseisuametnik.
(6) Vallavalitsus oma korraldusega võib maksta sünnitoetust erandjuhtudel, võttes aluseks
perekonna põhjendatud avalduse, mille edastab vallavalitsusele selleks volitatud ametnik.
§ 6. Matusetoetus
(1) Matusetoetust, suuruses 150 eurot, makstakse Vändra valla elaniku (Rahvastikuregistri
andmetel) surma korral tema matuse korraldamiseks. (ühekordset)
(2) Matusetoetust makstakse matuse korraldajale, kui korraldaja ei saa riikliku matusetoetust.
Matuse korraldaja on käesoleva paragrahvi mõttes isik, kes kannab matuse korraldamise kulud.
Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse
kulud.
(3) Toetust makstakse korraldajale avalduse alusel, mille esitamise tähtaeg on üks kuu alates
surma registreerimisest.
(4) Matusetoetuse määramise otsuse teeb vallavalitsuse perekonnaseisuametnik.
(5) Vallavalitsus oma korraldusega võib maksta matusetoetust erandjuhtudel, võttes aluseks
matuse korraldaja põhjendatud avalduse, mille edastab vallavalitsusele selleks volitatud ametnik.
§ 7. Esimesse klassi astuja toetus
(1) Esimesse klassi astuja toetust, suuruses 65 eurot, makstakse Vändra valla kooli esimese klassi

nimekirja arvatud lapse vanemale.
(2) Vändra valla kooli esimesse klassi astunud lapse vanemale, kelle elukoht ei ole Vändra vald.
(3) Vallavalitsusele saab avaldusi esitada 1. septembrist kuni 20. oktoobrini.
§ 8. Eakate juubelitoetus
(1) Juubelitoetust, suuruses 30 eurot, makstakse eakale, kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht
ning tegelik elukoht on Vändra vald, tema 75., 80., 85., 90-nda ja iga järgneva sünnipäeva puhul.
(2) Kui juubelitoetus ei ole 30 päeva pärast sünnipäeva üleantud või väljavõetud, kantakse raha
tagasi Vändra valla kassasse.
§ 9. Toetus ravimite ja prillide ostmiseks
(1) Ravimitoetust, kogusummana 32 eurot aastas, makstakse retseptiravimite ostmiseks isikule,
kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on Vändra vald.
(2) Ravimitoetuse saamiseks peab toetuse taotleja või tema eestkostja esitama vallavalitsusele
avalduse. Avaldusele tuleb lisada ravimite ostmist tõendav kuludokument, millelt nähtub ka
ravimi nimetus ja ravimi saaja.
(3) Toetust, kogusummana 32 eurot aastas, makstakse
kompenseerimiseks 50% ulatuses kuludokumendi alusel.

prilliklaaside

või

läätsede

§ 10. Jõulutoetus
(1) Jõulutoetus määratakse jõulupakkidena kuni 10-aastastele (kaasaarvatud) lastele, kelle
Rahvastikuregistri järgne elukoht ning tegelik elukoht on Vändra vald ja Vändra valla koolide
õpilastele ja lasteaia lastele.
(2) Jõulupakke jagatakse laste jõulupidudel valla eri piirkondades, pärast pidusid on võimalik
jõulupakke kätte saada Vändra Vallavalitsusest kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.
(3) Jõulutoetus määratakse valla eakatele ja puuetega inimestele jõulupeona, mis korraldatakse
valla eri piirkondades. (Vallavalitsus korraldab valla eakatele ja puuetega inimestele jõulupeo)
§ 11. Puuetega laste transporditoetus
(1) Puuetega laste transporditoetus määratakse puuetega laste transpordikulude hüvitamiseks
koolieelses lasteasutuses või erikoolis õppimise võimaldamiseks (teenusena) ja raviasutusse
sõitmiseks. Toetuse taotlemiseks esitab pere avalduse koos kuludokumentidega.
(2) Kui vallavalitsuse poolt tasutakse puudega lapse koolieelse lasteasutuse või erikooli õppe- ja
ööbimiskulud või muud kulud, võib sotsiaalkomisjoni ettepanekul keelduda transpordikulude
tasumisest.
(3) Puuetega laste transporditoetuse maksmise võib asendada vajaliku teenuse osutamisega.
§ 12. Muu täiendav sotsiaaltoetus
(1) Muud täiendavat sotsiaaltoetust makstakse eespool nimetamata kulutuste katmiseks
abivajajale.
(2) Muu täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks peab toetuse taotleja või tema seaduslik esindaja

esitama vallavalitsusele põhjendatud avalduse. Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel
täiendavaid andmeid ja dokumente.
(3) Muu täiendava sotsiaaltoetuse maksmise võib asendada vajalikule teenusele suunamisega.
§ 13. Vältimatu sotsiaalabi
(1) Vältimatu sotsiaalabi on elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud
hoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.
(2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda
elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
(3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või
puudumise tõttu sotsiaalses abitus olukorras.
3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE, MÄÄRAMISEST KEELDUMINE JA
MAKSMINE
§ 14. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles võimalusel
märgib milleks ja kui suures ulatuses taotleja toetust vajab, toetuse saaja ees- ja perekonnanime,
pangaarve numbri, elukoha, perekonnaseisu ja perekonna liikmete arvu ja perekonna
sissetulekud.
(2) Sotsiaaltöö spetsialist koostab toetuse vajajate ja taotlejate nimekirja, kusjuures enne
nimekirja lülitamist on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.
(3) Nimekiri koos avaldustega ja lisadokumentidega esitatakse vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile.
Sotsiaalkomisjoni ettepanek toetuse määramise või mittemääramise kohta esitatakse
kinnitamiseks vallavalitsusele.
(4) Sotsiaalnõunikul on õigus otsustada vallavolikogu poolt kinnitatud ülemmäära ulatuses
toetuste väljamaksmist ilma sotsiaalkomisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata.
Sotsiaalnõunik on kohustatud järgmisel vallavalitsuse istungil ning sotsiaalkomisjoni koosolekul
iseseisvast otsusest informeerima.
(5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel toetuse
maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.
(6) Toetuse taotlemise vormid kinnitab vallavalitsus.
§ 15. Toetuse määramisest keeldumine
Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
1) taotleja on esitanud valeandmeid;
2) sotsiaalkomisjon leiab, et taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja
kinnisasjad tagavad temale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
3) taotleja on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma
mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse
korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
4) isikul või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid ta keeldub elatise saamise kohta
dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;

5) taotleja või tema perekonnaliikmete sissetulekud on toimetulekuks piisavad;
6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
7) taotlejat on võimalik toetada materiaalse abi asemel teenusele suunamisega mis katab
abivajaduse;
8) valla eelarves puuduvad toetuse maksmiseks rahalised vahendid.
§ 16. Toetuse maksmine
(1) Toetuse määramise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni
ettepanekul v.a. matuse- ja sünnitoetuse maksmise korral.
(2) Vallavalitsusel on õigus vabade eelarvevahendite olemasolul maksta täiendavaid toetusi
madala sissetulekuga peredele.
(3) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel, va. matuse- ja sünnitoetuse korral, taotleja
arveldusarvele või makstakse välja sularahas. Isiku avalduse alusel võib toetuse summa kanda
teenust osutavale asutusele või isikule.
4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 17. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Vändra Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 56
„Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“.
(2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Vändra Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määrus nr 57
„Sotsiaaltoetuste suuruse kehtestamine“.
(3) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Vändra Vallavolikogu **. **** **** määrus nr *
„************“.
§ 18. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

/digitaalselt allkirjastatud/
Tarmo Lehiste
volikogu esimees
Märkused
* Määrus võiks sisaldada "Toimetulekutoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra
kehtestamine" määruse sätteid?
*Praegused sotstoetuste suurused
(1) Sünnitoetus 400 eurot
(2) Esimesse klassi astuja toetus 65 eurot
(3) Eakate juubelitoetus 30 eurot
(4) Ravimitoetus 32 eurot aastas
(5) Toetus prillide ostmiseks kuni 50 % prilliklaaside (läätsede) hinnast, kuid mitte rohkem kui
32 eurot aastas
(6) Matusetoetus 100 eurot

*Määrus võiks sisaldada "Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmise ja
teenuste osutamise kord" määruse sätteid?

