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Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lg 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Audru vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste
kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise.
§ 2. Toimetulekutoetuse määramise alused
Eluruumi alalisi kulusid arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel valla elanikele
arvestusega, et eluruumi normpinnaks on 18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt
15 m² perekonna kohta.
§ 3. Toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi kulude piirmäärad
(1) Korteriüür või haldustasu kuni 1.80 eurot (üks euro ja kaheksakümmend senti)
normpinna ühe m² kohta kuus.
(2) Elektrienergia kulu eluruumide valgustamiseks ja statsionaarse elektripliidi kasutamisel:
1) ühe elaniku kohta
17
eurot
2) kahe elaniku kohta
27
eurot
3) kolme elaniku kohta
37
eurot
4) nelja elaniku kohta
47
eurot
5) alates viiendast elanikust lisandub taotleja pere iga elaniku kohta 10 eurot.
(3) Tarbitud majapidamisgaasi kulu arvestamisel võetakse arvesse:
1) 1 – 2 elaniku kohta kvartalis kuni 34 kg;
2) 3 ja enama elaniku kohta lisandub veel kuni 17 kg majapidamisgaasi kvartalis
(4) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
1) ahi-, gaasi- jm küttega, (v.a. elektriküttega) eluruumides olenemata kütteliigist kuni 525
(viissada kakskümmend viis) eurot aastas;
2) elektriküttega eluruumides kuni 2,50 eurot (kaks eurot ja 50 senti) normpinna ühe m²
kohta kuus kütteperioodil (01. oktoober – 30. aprill);
3) kaugküttega eluruumides kuni 4 eurot normpinna ühe m² kohta.

(5) Tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 3 m³ ühe elaniku kohta
maksumusega kuni 2,84 eurot (kaks eurot 84 senti) ühe m³ kohta.
(6) Olmejäätmete veotasu vastavalt kuludele, kuid mitte rohkem kui 3,50 eurot (kolm eurot ja
50 senti) perekonna esimese liikme ja 2,80 eurot (kaks eurot ja 80 senti) iga järgneva
perekonnaliikme kohta.
(7) Kasutatavale eluruumile arvestatud hoonekindlustuse kulud kuni 0,10 eurot
eluruumi normpinna ühe m² kohta kuus.
(8) Maamaksu kulud kuni 0,13 eurot eluruumi normpinna ühe m² kohta kuus.
§ 5. Lõppsätted
Piirmäärast väiksemate eluruumi kulude korral toimetulekutoetuse määramisel on aluseks
eluruumi tegelikud kulud.
§ 6. Määruste kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 07. märtsi 2013 määrus nr 14 „ Eluruumi
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“.
(2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 20.01.2011 määrus nr 4
„Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine muutmine“.
§ 7. Määruse jõustumine ja rakendamine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014.
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Audru Vallavalitsuse 16. jaanuari 2014 määruse „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel“ eelnõu juurde.
Määruse kehtestamise õiguslikuks aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõige 5.
Määruse eesmärk on kehtestada Audru vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse eluruumi alalisi kulusid arvestusega, et
eluruumi normpinnaks on 18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna
kohta.
Eelnõus on kirjeldatud korteriüüri või haldustasu, elektrienergia kulu eluruumide
valgustamiseks ja statsionaarse elektripliidi kasutamisel kulunud elektrienergia maksumuse
piirhinda. Eraldi on kirjas majapidamisgaasi maksumuse arvestamine toimetulekutoetuse
määramisel.
Eraldi lõik kirjeldab kütteks ja soojaveevarustamiseks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumuse piirmäärasid.
Eelnõus on kirjas nii tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumuse, olmejäätmete
veotasu, kasutatavate eluruumide hoonekindlustuse ja maamaksu arvestamise piirmäärasid
toimetulekutoetuse määramisel.
Eelnõu lõppsätte paragrahvis 5 on kirjas, et piirmäärast väiksemate eluruumi kulude korral
toimetulekutoetuse määramisel on aluseks eluruumi tegelikud kulud.
Määruse eelnõus on kirjas, et tunnistatakse kehtetuks:
1) Audru Vallavolikogu 07. märtsi 2013 määrus nr 14 „ Eluruumi kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel“ ja .
2) Lavassaare Vallavolikogu 20.01.2011 määrus nr 4 „Toimetulekutoetuse määramisel
arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine muutmine“.
Eelnõu järgi määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja
määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014.
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