EELNÕU
AUDRU VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Audru

06. märts 2014 nr

Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord
Lavassaare Vallavolikogu 09.04.2013 otsusega nr 14 „Ühinemislepingu kinnitamine ning
taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Audru Vallavolikogu 11.04.2013
otsusega nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks“ taotlesid Audru vald ja Lavassaare vald haldusterritoriaalse korralduse
muutmist.
27.06.2013 määrusega nr 106 „ Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse korralduse
ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“ muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust
muuta ning moodustada Audru valla ja Lavassaare valla ühinemise teel uue
omavalitsusüksuse Audru valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist
käsitlevas osas 26.10.2013.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5,
sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 22 lõige 3, § 23 lõige 1 ja § 42 lõige 4 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega sätestatakse riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahenditest ja Audru valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord.
(2) Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht on Pereregistri andmetel Audru vald.
§ 2. Sotsiaaltoetuste liigid
(1) Sissetulekust sõltuvad toetused:
1) toimetulekutoetus;
2) vajaduspõhine peretoetus;
3) hoolekandeasutuse toetus;
4) tervisetoetus;
5) toidutoetus;
6) kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus;
7) kultuurisündmustel osalemise toetus;
8) huvikooli toetus
9) küttekollete ja korstna puhastamise toetus;
10) erakorraline toetus.
(2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
1) sünnitoetus;
2) toetus I klassi õppima asunud laste vanematele;
3) edukate kooliõpilaste toetus;
4) jõulutoetus;

5) täiskasvanud puudega isiku hooldajatoetus;
6) puudega lapse hooldajatoetus;
7) koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetus;
8) puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus;
10) abivahendi toetus puudega lapsele;
11) rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus;
12) lasteaia sõidutoetus.
2. peatükk
1. jagu
SISSETULEKUST SÕLTUVATE TOETUSTE TAOTLEMINE,
MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
§ 3. Toetuse taotlemine
(1) Sissetulekust sõltuva toetuse, v.a toimetulekutoetuse, taotlemiseks tekib õigus, kui üksi
elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek pärast Audru
Vallavolikogu poolt kehtestatud piirmääradele vastavate eluruumi kulude mahaarvamist on
alla 2,5 - kordse riikliku toimetulekupiiri.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
vormikohase kirjaliku avalduse (lisa 1).
(3) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt avalduse menetlemiseks
perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente (arvelduskonto kolme kuu väljavõte) või muid
täiendavaid andmeid:
1) andmed kinnis- ja vallasasjadest eluruumide;
2) andmed sõidukite kohta liiklusseaduse tähenduses;
3) andmed väärtpaberite kohta väärtpaberituru seaduse tähenduses;
4) õiendit töötuna arvelevõtmise kohta töötukassas.
(4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest kogu toetuse saamise perioodil.
Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud
korras.
§ 4. Toetuse määramine ja maksmine
(1) Otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb pereabikomisjoni ettepanekul
vallavalitsus.
(2) Toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja või tema perekonna omandis või
kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks
piisavad vahendid.
(3) Määratud toetuse summa kantakse taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust
osutava isiku või asutuse arvelduskontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.
2. jagu
SISSETULEKUST SÕLTUVATE TOETUSTE LIIGID JA MÄÄRAD
§ 5. Toimetulekutoetus

(1) Toimetulekutoetus määratakse sotsiaalhoolekande seaduse ja Audru Vallavolikogu poolt
kehtestatud eluasemekulude piirmäärade alusel.
(2) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks
hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele avalduse (lisa 2).
(3) Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral võib maksta pereabikomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega käesolevas korras nimetatud hoolekandeasutuse toetust,
tervisetoetust, õnnetusjuhtumitoetust või erakorralist toetust.
(4) Toimetulekutoetuse vahendite ülejääki võib pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsuse
korralduse alusel kasutada:
1) erivajadustega inimestele ja lastega peredele eluasemete kohandamiseks;
2) toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmiseks erivajadustega inimestele ja lastega
peredele vee- ja kanalisatsiooni-, küttekulude osaliseks hüvitamiseks, toidu, riiete ja jalatsite
muretsemiseks mitte rohkem kui pere kolmekordse toimetulekupiiri ulatuses.
§ 6. Vajaduspõhine peretoetus
(1) Vajaduspõhine peretoetus määratakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel.
(2) Toetust saab taotleda isik, kes saab vähemalt ühe perekonda kuuluva lapse eest
lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.
(3) Toetuse taotleja esitab avalduse (lisa 3) vallavalitsusele hiljemalt kuu viimaseks
tööpäevaks. Toetus määratakse korraga kolmeks kuuks.
§ 7. Hoolekandeasutuse toetus
(1) Hoolekandeasutuse toetust määratakse isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks
kompenseerimiseks.
(2) Hoolekandeasutuse toetus määratakse eaka või puudega isiku hoolekandeasutusse
paigutamisel juhul, kui eakal või puudega isikul puuduvad perekonnaseaduse mõistes
ülalpidamiskohustusega isikud.
(3) Juhul kui eakal või puudega isikul on olemas ülalpidamiskohustusega isikud
perekonnaseaduse mõistes, kuid nad ei ole suutelised vanuse, tervisliku seisundi või muu
olulise põhjuse tõttu ülalpidamist saama õigustatud isikule hooldust tagama ega
hoolduskulude eest tasuma, otsustab igal üksikul juhul hoolekandeasutuse toetuse määramise
pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsus.
(4) Hoolekandeasutuse toetuse summa lepitakse kokku kolmepoolse (isik või tema esindaja,
hoolekandeasutus ja vallavalitsus) lepinguga.
§ 8. Tervisetoetus
(1) Tervisetoetusena võib määrata:
1) prillitoetuse – kuludokumentide alusel üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste kuni 19 –
aastastele õpilastele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks kuni 70% ulatuses üks kord
aastas;
2) ravimitoetuse – kuludokumentide alusel taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või
täielikuks hüvitamiseks kuni 50 euro ulatuses aasta jooksul;

3) transporditoetuse – arsti saatekirja või raviasutuse teatise ja kuludokumentide alusel
taotlejale väljaspool Pärnu maakonda raviasutuses käimise transpordikulude osaliseks või
täielikuks hüvitamiseks;
4) abivahenditoetuse - taotlejale isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse kuni 50 %
ulatuses hüvitamiseks üks kord aastas;
5) haigla voodipäeva maksumuse toetus - kuludokumentide alusel taotlejale
voodipäevamaksumuse summast kuni 80 %.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1).
§ 9. Toidutoetus
(1) Toidutoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu hüvitamiseks.
(2) Toidutoetuse määramisel võetakse aluseks koolieelse lasteasutuse või kooli kinnitatud
toidupäeva maksumus.
(3) Toidutoetus määratakse kaheks kuuks.
(4) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1).
§ 10. Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus
(1) Kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetust võib määrata kuludokumentide alusel kuni 19aastase kutseõppeasutuses õppiva õpilase õpilaskodu tasu ja sõidupiletite kulu osaliseks või
täielikuks hüvitamiseks.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1).
§ 11. Kultuurisündmustel osalemistoetus
(1) Kultuurisündmustel osalemise toetust määratakse üldhariduskooli 1. – 9. klassi õpilase
õppeekskursiooni, kontserdi-, teatripileti ja sõidukulu hüvitamiseks.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1).
(3) Toetuse suurus lapse kohta on kuni 30 eurot aastas.
§ 12. Huvikooli toetus
(1) Huvikooli toetus määratakse üldhariduskooli 1. – 9. klassi õpilase huvikooli
kuumaksumuse hüvitamiseks kuni 50 % ulatuses.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1).
§ 13. Küttekollete ja korstna puhastamise toetus
(1) Küttekollete ja korstna puhastamise toetus määratakse küttekollete ja korstna puhastamise
eest litsentseeritud ettevõtja poolt väljastatud kuludokumendi alusel kuni 40 eurot üks kord
viie aasta jooksul.
(2) Toetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane avaldus (lisa 1).

§ 14. Erakorraline toetus
(1) Erakorraline toetus määratakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme
surm, invaliidistumine, ravikindlustuseta isikute ravi eest tasumine, loodusõnnetus, tulekahju,
varjupaiga- või turvakoduteenuse kasutamine jms) seotud kulutuste osaliseks või täielikuks
hüvitamiseks.
(2) Toetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane avaldus (lisa 1).
3. peatükk
SISSETULEKUST MITTESÕLTUVATE TOETUSTE LIIGID
§ 15. Sünnitoetus
(1) Sünnitoetus määratakse lapse sünni puhul ühele vanemale tingimusel, et vähemalt ühe
vanema elukoht on pereregistri andmetel Audru vald ja lapse pereregistri järgseks elukohaks
on alates sünni registreerimisest Audru vald.
(2) Sünnitoetuse suuruseks on 320 eurot. Toetust makstakse kahes osas:
1) 200 eurot pärast lapse sünni registreerimist vallavalitsuse poolt korraldataval pidulikul
vastuvõtul;
2) 120 eurot pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja lapse
elukoht on lapse sünni registreerimisest kuni lapse 1-aastaseks saamiseni olnud pereregistri
andmetel katkematult Audru vallas.
(3) Juhul, kui sünnitoetust ei ole võimalik maksta lapse vanemale, siis otsustab sünnitoetuse
maksmise vallavalitsus.
(4) Sünnitoetuse teise osa maksmiseks esitab vanem vallavalitsusele vormikohase avalduse
(lisa 4).
§ 16. Toetus I klassi õppima asunud laste vanematele
(1) Toetus määratakse Audru valla koolide I klassi õppima asunud õpilase ühele vanemale.
(2) Toetuse suuruseks on 100 eurot.
(3) Toetuse taotlemiseks esitab vanem hiljemalt 30. septembriks vormikohase avalduse
kooli direktorile (lisa 5).
§ 17. Edukate kooliõpilaste toetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
§ 18. Jõulutoetus
(1) Jõulutoetusena antakse kommipakid eelkooliealistele lastele alates vanusest 1,5 aastat.
(2) Jõulutoetusena antava kommipaki väärtuse otsustab vallavalitsus.
§ 19. Täiskasvanud puudega inimese hooldajatoetus

Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
§ 20. Puudega lapse hooldajatoetus
(1) Puudega lapse hooldajatoetust määratakse 3-18 aastase keskmise, raske või sügava
puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale või hooldajale, kes ei saa töötada puudega
lapse kasvatamise tõttu.
(2) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata isikule:
1) kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud raske või sügav puue;
2) kelle laps viibib vähemalt 15 päeva kuus asenduskodu teenusel.
(3) Puudega lapse hooldajatoetuse suuruseks on 50 eurot kuus.
(4) Puudega lapse hooldajatoetust saav isik on kohustatud vallavalitsusele koheselt teatama
oma tööleasumisest.
(5) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse vanem, võõrasvanem või
hooldaja vallavalitsusele kirjaliku avalduse (lisa 6).
§ 21. Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
§ 22. Puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
§ 23. Abivahendi toetus puudega lapsele
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral võib hüvitada kuludokumentide alusel
pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel puudega lapsele abivahendi
maksumuse omaosaluse kuni 50%.
§ 24. Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus õpilasele
(1) Koolivälise tegevuse toetus määratakse üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva
kuni 19-aastase õpilase väljaspool Eesti Vabariiki toimuvatest kultuurisündmustest või
spordivõistlustest osavõtu kulude katteks avalduse (lisa 7) ja osavõtu korraldaja teatise alusel.
(2) Koolivälise tegevuse toetust makstakse üks kord aastas 70 eurot.
§ 25. Lasteaia sõidutoetus
(1) Lasteaia sõidutoetus määratakse lapsevanemale, kelle laps lasteaiakoha puudumise tõttu
peab käima väljaspool teeninduspiirkonnajärgset lasteaeda.
(2) Lapsevanem esitab vallavalitsusele kalendrikuu 20. kuupäevaks vormikohase avalduse
(lisa 8) koos mootorikütuse maksumust tõendavate kuludokumentidega.
(3) Toetuse suurus sõltub läbisõidetud kilomeetrite arvust, millest ühes suunas sõitmisel
arvestatakse maha 5 kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri hind on 0,13 eurot.

4.peatükk
ÜLEMINEKU JA RAKENDUSSÄTTED
§ 26. Määruse § 15 Sünnitoetus rakendamine
(1) Määruse § 15 Sünnitoetus rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01 2014 sündinud laste
vanematele toetuse maksmisel.
(2) Aastal 2012 sündinud lapse vanemale makstakse 2014 aastal lapse 2-aastaseks saamisel
64 eurot lapse kohta ning aastal 2013 sündinud lapse vanemale makstakse 2014 aastal lapse 1aastaseks saamisel 128 eurot lapse kohta ja 2015 aastal lapse 2-aastaseks saamisel 64 eurot
lapse kohta.
§ 27. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks:
1) Audru Vallavolikogu 08.märtsi 2012 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“;
2) Lavassaare Vallavolikogu 14.09.2010 määrus nr 9 „Lavassaare valla eelarvest
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.
§ 28. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostaja Peep Tarre
Sotsiaalnõunik
25.02.2014

Lisa 1
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr
AVALDUS SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMISEKS
TAOTLEJA _____________________________________ ISIKUKOOD_________________
(ees- ja perekonnanimi)
SOTSIAALNE SEISUND _______________________________________________________
(töötav, pensionär, töötu, õpilane/üliõpilane, jm.)
TELEFON ____________________________ e-mail ________________________________
AADRESS ___________________________________________________________________
ARVELDUSKONTO NR________________________________________________________
TAOTLETAV TOETUSE LIIK:
hoolekandeasutuse toetus

toidutoetus

tervisetoetus

kultuurisündmustel osalemise toetus

huvikooli toetus

kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus

küttekollete ja korstna puhastamise toetus
erakorraline toetus

Toetuse määramisel arvessevõetavate isikute isikuandmed:
Perekonna- ja eesnimi
Isikukood
1.

Sotsiaalne seisund

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perekonna tulud:
Töötasu_____________________________

Esitatud kuludokumendid:
Korteriüüri või hooldustasu kohta

Elatisraha ___________________________

Tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste
kohta

Pension_____________________________
Peretoetus __________________________

Tarbitud elektrienergia kohta

Eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse toetus__________

Maamaksu kohta
Prügiveo kohta

Vanemahüvitis (emapalk)______________

Hoonekindlustusmakse kohta

Hooldajatoetus_______________________

Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumuse kulud

Puudega vanema toetus________________
Stipendium__________________________

Muud dokumendid

Töötutoetus/ töötuskindlustushüvitis_______
Tulu varalt __________________________
Muud tulud__________________________

Toetust vajan (põhjendada)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Olen teadlik ja nõus, et esitatud andmete õigsust kontrollitakse ning neid töödeldakse ja
andmete varjamise või valeandmete esitamise korral nõutakse minult liigselt arvestatud toetus
seaduslikus korras tagasi
___________________________
____________________________
(taotleja või tema esindaja allkiri)
(avalduse esitamise kuupäev)
________________________________________________________________________
Täidab ametnik

Perekonna kogutulu kuus
Kulud alalisele eluasemele

______ eurot
______ eurot

Märkused: ________________________________________________________
_____________________________
(allkiri)

________________________
(kuupäev)

Lisa 2
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr
AVALDUS TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLEMISEKS
Taotleja……………………………………………Isikukood…………………………
Aadress………………………………………..Telefon………………………………..
Eluruumi üldpind……….. tubade arv………….
Taotleja ja tema perekonnaliikmete nimed ning sissetulekute suurused:
Ees-ja
Isikukood
Sotsiaalne
Tulu liik *
Summa
perekonnanimi
seisund

Perekonna suurus
inimest, sissetulekud kokku eurodes:
* netotöötasu, peretoetused, vanemahüvitis, töötu abiraha, pension, üksikvanema toetus,
hooldajatoetus, elatisraha, stipendiumid, õppetoetus ja muu tulu
Eluasemekulud eurodes:
Üür või hooldustasu
Küte
Vesi ja kanalisatsioon
Elekter
Olmejäätmete veotasu
Majapidamisgaas
Maamaks
Hoonekindlustus

.

Toetus palun kanda arvelduskontole………………………………………………….
Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et valeandmete esitamise korral nõutakse
minule arvestatud toetus seaduslikus korras tagasi.
Taotleja allkiri…………………………………Kuupäev “…..” …….……….20
Otsus: ……….eurot “….” …………20

a.

a. Sotsiaaltöötaja
Lisa 3
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr

AVALDUS VAJADUSPÕHISE PERETOETUSE TAOTLEMISEKS
Taotleja……………………………………………Isikukood…………………………
Telefon……………………………………….. e-mail………………………………..
Aadress…………………………………………………………………………………
Taotleja ja tema perekonnaliikmete nimed ning sissetulekute suurused
Ees-ja
Sotsiaalne
Isikukood
Tulu liik *
perekonnanimi
seisund

Eelnenud 3 kuu
tulu

* netotöötasu, peretoetused, vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, pensionid,
üksikvanema toetus, hooldajatoetus, elatis, stipendiumid, tulumaksu tagastus ja muu tulu
Toetus palun kanda arvelduskontole………………………………………………….
Olen teadlik ja nõus, et esitatud andmete õigsust kontrollitakse ning neid töödeldakse ja
andmete varjamise või valeandmete esitamise korral nõutakse minult liigselt arvestatud
toetus seaduslikus korras tagasi.
Taotleja allkiri…………………………………Kuupäev “…..” …….……….20
Otsus: ……….eurot “….” …………20

a.

a. Ametnik ……………………………
Lisa 4
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr

AVALDUS SÜNNITOETUSE TAOTLEMISEKS
Avaldaja ees- ja perekonnanimi.......................................................................................
Isikukood..........................................................................................................................
Elukoht.............................................................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
Arvelduskonto

..................................................................................................................

Palun mulle maksta lapse sünnitoetust seoses lapse 1-aastaseks saamisega.
Lapse ees-ja perekonnanimi............................................................................................
Isikukood..........................................................................................................................
Kinnitan esitatud andmete õigsust
“.........”..................................20........aasta

Allkiri.......................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Täidab vallasekretär/registripidaja
Elukohana Eesti rahvastikuregistris registreeritud Audru vald:
Avaldajal alates................................................................................................................
Lapsel alates.....................................................................................................................
Registrist kontrollis..........................................................................................................
/amet, allkiri/
“.........”.................................20.......aasta

Lisa 5
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr
AVALDUS I KLASSI ÕPPIMA ASUMISE TOETUSE TAOTLEMISEKS
Avaldaja ees- ja perekonnanimi.......................................................................................
Isikukood..........................................................................................................................
Elukoht.............................................................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
Arvelduskonto

......................................................................................................

Palun mulle maksta toetust seoses minu lapse I klassi õppima asumisega.
..........................................................................................................................................
/lapse ees-ja perekonnanimi/
..............................................õpib alates 01. septembrist 20............................................
/isikukood/
..........................................................................................................................................
/kooli nimi/
Kinnitan esitatud andmete õigsust
“.........”..................................20........aasta

Allkiri.......................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Elukohana Eesti rahvastikuregistris registreeritud Audru vald:
Avaldajal alates................................................................................................................
Õpilasel alates..................................................................................................................
Registrist kontrollis..........................................................................................................
/amet, allkiri/
“.........”.................................20.......aasta

Lisa 6
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr

AVALDUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMISEKS
Avaldaja ees- ja perekonnanimi.......................................................................................
Isikukood..........................................................................................................................
Elukoht.............................................................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
Arvelduskonto

..................................................................................................................

Palun mulle maksta puudega lapse hooldajatoetust, kuna ma ei saa tööle asuda seoses
puudega lapse hooldamisega.
..........................................................................................................................................
/lapse ees-ja perekonnanimi/
..........................................................................................................................................
/isikukood/
Kinnitan esitatud andmete õigsust
“.........”..................................20........aasta

Allkiri.......................................................

Lisa 7
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr

AVALDUS RAHVUSVAHELISE KOOLIVÄLISE TEGEVUSE TOETUSE
TAOTLEMISEKS

Avaldaja ees- ja perekonnanimi.......................................................................................
Isikukood..........................................................................................................................
Elukoht.............................................................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
Arvelduskonto..................................................................................................................

Palun maksta koolivälise tegevuse toetust
..........................................................................................................................................
/lapse ees-ja perekonnanimi/
.........................................., kes osaleb.............................................................................
/isikukood/
/ajavahemik/
..........................................................................................................................................
/riik, üritus/

Kinnitan esitatud andmete õigsust
“.........”..................................20........aasta

Allkiri.......................................................

Lisa 8
Audru Vallavolikogu 06.03.2014
määrusele nr
AVALDUS SÕIDUTOETUSE TAOTLEMISEKS

Taotleja _______________________________________________ Isikukood ___________________
(ees- ja perekonnanimi)
Elukoht _____________________________________________________________________________
Telefoninumber _________________________________________ e-mail ______________________
Arvelduskonto nr _______________________________________________
Palun hüvitada minule lapse ___________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi)
_______________________________lasteaeda sõiduks kasutatud kütuse maksumus.
(lasteaia nimetus)
Minu laps on järjekorras _________________________________ lasteaias.
Kaugus minu kodu juurest lasteaiani on _______ kilomeetrit. Aruandekuul käis laps
lasteaias _______ päeva.
Taotleja allkiri
„

„

Toetuse arvestus perioodil

___________________________________

20 …..

„ …..“ ………….. kuni „….“ …………… 20…

Kilomeetreid kodust lasteaiani ____________ Päevas sõidetud

________________ km.

Lapse lasteaias viibitud päevade arv ________
Kilomeetreid aruandeperioodil ______________
Toetuse maksmiseks arvestatud kilomeetrid ________________
Väljamaksmisele kuuluv summa: ______________
Arvestuse koostanud ametniku allkiri _____________________________
„ ……“ ……………………………………… 20 …..

Seletuskiri

Audru Vallavolikogu 06.märtsi 2014 määruse „ Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“ eelnõu kohta.
Määruse kehtestamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2, § 22 lg 3, § 23 lg 1 ja § 42 lg 4 ja Audru
Vallavolikogu 11.aprilli 2013 määrus nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ lisa 1 „Audru valla ja Lavassaare valla
ühinemisleping“ VI. Osa „Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus“ punkt 4,2. ja IX osa
„Sotsiaalhoolekanne ja tervis“ punkt 9.1.
Määrusega sätestatakse riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahenditest ja Audru valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja kord.
Sotsiaaltoetusi makstakse isikule, kelle elukoht on pereregistri andmetel Audru vald.
Eelnõu § 2 kirjeldab sotsiaaltoetuste liigid, millised jagunevad toetuse taotleja sissetulekust
sõltuvateks toetusteks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.
Taotleja sissetulekust sõltuvad toetused on: toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus,
milliste maksmiseks eraldatakse riigieelarvest vallale vastavad vahendid.
Vallaeelarvest makstakse sissetulekust sõltuvaid järgmisi toetusi: hoolekandeasutuse toetus,
tervisetoetus, toidutoetus, kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus, kultuurisündmustel
osalemisetoetus, huvikooli toetus, küttekollete ja korstna puhastamise toetus ning erakorraline
toetus.
Sissetulekust mittesõltuvad toetused on: sünnitoetus, toetus I klassi õppima asunud laste
vanematele, edukate kooliõpilaste toetus, jõulutoetus. täiskasvanud puudega isiku
hooldajatoetus, puudega lapse hooldajatoetus, koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse
toetus, puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus,
abivahendi toetus puudega lapsele.
rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus ja lasteaia sõidutoetus.
Määruse eelnõu 2. peatüki 1. jaos kirjeldatakse sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise,
määramise ja maksmise korda.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 sätestab, et toimetulekutoetust on õigus saada isikul või
perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast volikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste
kulude piirmäärade alusel arvestatud kulude mahaarvamist jääb alla toimetulekupiiri.
Riigikogu kehtestas 2014 aastaks toimetulekupiiriks üksi elavale isikule ehk perekonna
esimesele liikmele 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri
suurus on 80 protsenti riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist, s.o. 72 eurot.
Näiteks: Toimetulekupiir 2-liikmelise pere puhul on 162 eurot (90+72=162), 3-liikmelisel perel 234 eurot, 4liikmelisel perel 306 eurot jne.

Teiste sissetulekutest sõltuvate toetuste taotlemiseks tekib isikul õigus, kui üksi elava isiku
või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek pärast Audru Vallavolikogu poolt
kehtestatud piirmääradele vastavate eluruumi kulude mahaarvamist on alla 2,5 - kordse
riikliku toimetulekupiiri.
Näiteks: 2,5 kordne toimetulekupiir on üksi elaval (või perekonna esimesel liikmel) 225 (90 x 2,5) eurot, 2 –
liikmelisel perel 405 eurot, 3- liikmelisel perel 585eurot, 4 – liikmelisel perel 765 eurot jne.

Kõigi toetuste taotlemiseks on vajalik isikul esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus.
Avalduste vormid on saadaval valla kodulehel (ka digitaalselt täitmiseks) ja paberkandjal
vallamajas.

Nii toimetulekutoetuse kui teiste sissetulekust sõltuvate toetuste puhul on vallavalitsusel
vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt avalduse menetlemiseks perekonna sissetulekut
tõendavaid dokumente (arvelduskonto kolme kuu väljavõte) või muid täiendavaid andmeid:
andmed kinnis- ja vallasasjadest eluruumide, andmed sõidukite kohta liiklusseaduse
tähenduses, andmed väärtpaberite kohta väärtpaberituru seaduse tähenduses, õiendit töötuna
arvelevõtmise kohta töötukassas.
Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest kogu toetuse saamise perioodil.
Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud
korras.
Toetuse määramine ja maksmine
Otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus pereabikomisjoni
ettepanekul. Toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja või tema perekonna omandis
või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale
toimetulekuks piisavad vahendid.
Määratud toetuse summa kantakse taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust
osutava isiku või asutuse arvelduskontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.
Sissetulekust sõltuvate toetuste liigid ja määrad
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus määratakse sotsiaalhoolekande seaduse ja Audru Vallavolikogu poolt
kehtestatud eluasemekulude piirmäärade alusel.
Toimetulekutoetuse taotleja esitab vallavalitsusele jooksva kuu eest avalduse
toimetulekutoetuse saamiseks hiljemalt 20. kuupäevaks.
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral võib maksta pereabikomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega käesolevas korras nimetatud hoolekandeasutuse toetust,
tervisetoetust, õnnetusjuhtumitoetust või erakorralist toetust.
Toimetulekutoetuse vahendite ülejääki võib pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsuse
korralduse alusel kasutada: erivajadustega inimestele ja lastega peredele eluasemete
kohandamiseks, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmiseks erivajadustega
inimestele ja lastega peredele vee- ja kanalisatsiooni-, küttekulude osaliseks
hüvitamiseks, toidu, riiete ja jalatsite muretsemiseks mitte rohkem kui pere
kolmekordse toimetulekupiiri ulatuses.
Vajaduspõhine peretoetus
Toetust saab taotleda isik, kes saab vähemalt ühe perekonda kuuluva lapse eest lapsetoetust riiklike peretoetuste
seaduse alusel. Toetuse taotleja esitab avalduse vallavalitsusele hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Toetus
määratakse korraga kolmeks kuuks.

Hoolekandeasutuse toetus
Hoolekandeasutuse toetust
määratakse isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks
kompenseerimiseks. Hoolekandeasutuse toetus määratakse eaka või puudega isiku
hoolekandeasutusse paigutamisel juhul, kui eakal või puudega isikul puuduvad
perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud. Juhul, kui eakal või puudega isikul
on olemas ülalpidamiskohustusega isikud perekonnaseaduse mõistes, kuid nad ei ole
suutelised vanuse, tervisliku seisundi või muu olulise põhjuse tõttu ülalpidamist saama
õigustatud isikule hooldust tagama ega hoolduskulude eest tasuma, otsustab igal üksikul juhul
hoolekandeasutuse toetuse määramise pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsus.
Hoolekandeasutuse toetuse summa lepitakse kokku kolmepoolse (isik või tema esindaja,
hoolekandeasutus ja vallavalitsus) lepinguga.

Tervisetoetus
Tervisetoetusena võib määrata:
prillitoetuse – kuludokumentide alusel üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste kuni 19 –
aastastele õpilastele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks kuni 70% ulatuses üks kord
aastas;
ravimitoetuse – kuludokumentide alusel taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või
täielikuks hüvitamiseks kuni 50 euro ulatuses aasta jooksul;
transporditoetuse – arsti saatekirja või raviasutuse teatise ja kuludokumentide alusel taotlejale
väljaspool Pärnu maakonda raviasutuses käimise transpordikulude osaliseks või täielikuks
hüvitamiseks;
abivahenditoetuse - taotlejale isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse kuni 50 % ulatuses
hüvitamiseks üks kord aastas.
haigla voodipäeva maksumuse toetus - kuludokumentide alusel taotlejale
voodipäevamaksumuse summast kuni 80 %.
Toidutoetus
Toidutoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu hüvitamiseks. Toidutoetuse
määramisel võetakse aluseks koolieelse lasteasutuse või kooli kinnitatud toidupäeva
maksumus. Toidutoetus määratakse kaheks kuuks.
Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus
Kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetust võib määrata kuludokumentide alusel kuni 19aastase kutseõppeasutuses õppiva õpilase õpilaskodu tasu ja sõidupiletite kulu osaliseks või
täielikuks hüvitamiseks.
Kultuurisündmustel osalemistoetus
Kultuurisündmustel osalemise toetust määratakse üldhariduskooli 1. - 9. klassi õpilase
õppeekskursiooni, kontserdi-, teatripileti ja sõidukulu hüvitamiseks kuni 30 eurot aastas.
Huvikooli toetus
Huvikooli toetus määratakse üldhariduskooli 1. – 9. klassi õpilase huvikooli kuumaksumuse
hüvitamiseks kuni 50 % ulatuses.
Küttekollete ja korstna puhastamise toetus
Küttekollete ja korstna puhastamise toetus määratakse küttekollete ja korstna puhastamise
eest litsentseeritud ettevõtja poolt väljastatud kuludokumendi alusel kuni 40 eurot üks kord
viie aasta jooksul.
Erakorraline toetus
Erakorraline toetus määratakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme
surm, invaliidistumine, ravikindlustuseta isikute ravi eest tasumine, loodusõnnetus, tulekahju,
varjupaiga- või turvakoduteenuse kasutamine jms) seotud kulutuste osaliseks või täielikuks
hüvitamiseks.
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid ja määrad
Sünnitoetus
Sünnitoetus määratakse lapse sünni puhul ühele vanemale tingimusel, et vähemalt ühe
vanema elukoht on pereregistri andmetel Audru vald ja lapse pereregistri järgseks elukohaks
on alates sünni registreerimisest Audru vald.
Sünnitoetuse suuruseks on 320 eurot. Toetust makstakse kahes osas 200 eurot pärast lapse
sünni registreerimist vallavalitsuse poolt korraldataval pidulikul vastuvõtul ja 120 eurot pärast
lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja lapse elukoht on lapse sünni

registreerimisest kuni lapse 1-aastaseks saamiseni olnud pereregistri andmetel katkematult
Audru vallas.
Toetus I klassi õppima asunud laste vanematele
Toetus määratakse Audru valla koolide I klassi õppima asunud õpilase ühele vanemale.
Toetuse suuruseks on 100 eurot.
Edukate kooliõpilaste toetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
Jõulutoetus
Jõulutoetusena antakse kommipakid eelkooliealistele lastele vanusest alates 1,5 aastat.
Jõulutoetusena antava kommipaki väärtuse otsustab vallavalitsus.
Täiskasvanud puudega inimese hooldajatoetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
Puudega lapse hooldajatoetus
Puudega lapse hooldajatoetust määratakse 3-18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele
vanemale, võõrasvanemale või hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.
Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata isikule:
1) kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud raske või sügav puue;
2) kelle laps viibib vähemalt 15 päeva kuus asenduskodu teenusel. Puudega lapse hooldajatoetuse suuruseks on
50 eurot kuus.

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetus
Määratakse ja makstakse Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
Puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus

Määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras. Rahaliste vahendite
ülejäägi puhul kehtestab volikogu nende kasutamise korra.
Abivahendi toetus puudega lapsele
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi korral võib hüvitada kuludokumentide alusel pereabikomisjoni
ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel puudega lapsele abivahendi maksumuse omaosaluse kuni 50%.
Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus õpilasele
Koolivälise tegevuse toetus määratakse üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase
väljaspool Eesti Vabariiki toimuvatest kultuurisündmustest või spordivõistlustest osavõtu kulude katteks
avalduse ja osavõtu korraldaja teatise alusel. Koolivälise tegevuse toetust makstakse üks kord aastas 70 eurot.
Lasteaia sõidutoetus
Lasteaia sõidutoetus määratakse lapsevanemale, kelle laps lasteaiakoha puudumise tõttu peab käima väljaspool
teeninduspiirkonnajärgset lasteaeda.
Lapsevanem esitab vallavalitsusele kalendrikuu 20. kuupäevaks vormikohase avalduse koos mootorikütuse
maksumust tõendavate kuludokumentidega.
Toetuse suurus sõltub läbisõidetud kilomeetrite arvust, millest ühes suunas sõitmisel arvestatakse maha 5
kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri hind on 0,13 eurot.

Rahaline kulu:
Vallaeelarves on arvestatud:
riigi poolt eraldatava toimetulekutoetusega
eelmise aasta jääk
kokku
sünnitoetus
puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus

39 212
18 851
58 063
22 000
412

eurot
eurot
eurot
eurot
eurot

puudega lapse hooldajatoetus
34 018 eurot
muud sotsiaaltoetused:
I klassi õpilaste toetus
4 000 eurot
parimad õpilased ja õpetajad
4 000 eurot
laste jõulupakid
2 500 eurot
arenguprobleemidega laste vanemate koolitus
2 560 eurot
toetus hoolekandeasutustes viibijate ülalpidamiskuludeks 27 870 eurot
kultuurisündmustel osalemise tasu
muud sotsiaaltoetused
10 000 eurot.
Rakendussätetes on kirjas:
(1) § 15. Sünnitoetus rakendatakse alates 1.01 2014 sündinud laste puhul vanematele
toetuse maksmisel.
(2) Aastal 2012 sündinud laste puhul makstakse 2014 aasta lõpuni lapse 2 - aastaseks
saamiseni 64 eurot. 2013. aastal sündinud laste puhul lapse 1 – aastaseks saamisel 128
eurot 2014. Aastal ja lapse 2 – aastaseks saamisel 64 eurot 2015.aastal.
Määruse kehtestamisel tunnistatakse kehtetuks:
1) Audru Vallavolikogu 08.märtsi 2012 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“;
2) Lavassaare Vallavolikogu 14.09.2010 määrus nr 9 „Lavassaare valla eelarvest
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.
Eelnõu järgi määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Seletuskirja koostas:
Peep Tarre
Sotsiaalnõunik
26.02.2014

