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Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruse nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.
§ 1. Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruses nr 11 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõikele 6 lisatakse punkt 11 järgnevas sõnastuses „ lasteaia sõidutoetus“.
2) paragrahvi 6 lõike 4 punktid 1, 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.
3) muuta paragrahvi 13 lg 1 ja sõnastada järgmiselt:
„(1) „Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele vanemale tingimusel, et tema elukoht
on pereregistri andmetel olnud vähemalt 6 kuud enne lapse sündi Audru vald ja lapse
pereregistri järgseks elukohaks on alates sünni registreerimisest Audru vald.“
4) määruse 3. peatükki täiendatakse § -ga 22² järgmises sõnastuses:
„ § 22² Lasteaia sõidutoetus
(1) Lasteaia sõidutoetust makstakse lapsevanemale, kelle laps koha puudumise tõttu ei saa
käia teeninduspiirkonnajärgses lasteaias ning on saanud lapsele koha valla teise lasteaeda,
milles on vabu kohti.
(2) Lapsevanem esitab vallavalitsusele kalendrikuu 20. kuupäevaks avalduse toetuse
saamiseks, märkides selles toetuse taotleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi,
rahvastikuregistrijärgse elukoha, lapse lasteasutuses oldud päevade arvu aruande perioodil,
vahemaa kilomeetrites elukohast lasteaeda ja tagasi. Avaldusele lisatakse sõiduks kasutatud
mootorikütuse maksumust tõendavad kuludokumendid (Lisa 7).
(3) Toetuse suurus sõltub läbisõidetud kilomeetrite arvust, millest ühes suunas sõitmisel
arvestatakse maha 5 kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri hind on 0,13 eurot.
§ 2. Määrus jõustub 11. veebruaril 2013. a
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu määruse „Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruse nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine“ eelnõu juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.
Audru aleviku ja Papsaare küla piirkonnas elavad mitmed pered, kelle lapsed on Audru
lasteaia järjekorras, kuid neil ei ole võimalik lapsi teeninduspiirkonna lasteaeda koha
puudumise tõttu panna. Samal ajal võib olla Aruvälja või Jõõpre lasteaias vabu kohti.
Selleks, et lapsevanemad saaksid lapsed lasteaeda panna, teeb vallavalitsus ettepaneku
toetada rahaliselt lapsevanemaid, kelle lapsed on küll teeninduspiirkonna lasteaedades
järjekorras, kuid vaba koha puudumisel ei saa last lasteaeda panna.
Eelnõu järgi kirjutab lapsevanem vallavalitsusele taotluse kalendrikuu 20. kuupäevaks
toetuse saamiseks, märkides selles taotleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi,
rahvastikuregistrijärgse elukoha, lapse teeninduspiirkonnavälises lasteaias oldud päevade
arvu, vahemaa kilomeetrites elukohast lasteaeda (üks suund). Avaldusele lisatakse sõiduks
kasutatud mootorikütuse maksumust tõendavad kuludokumendid (Lisa 7).
Toetuse suurus sõltub läbisõidetud kilomeetrite arvust, millest ühes suunas sõitmisel
arvestatakse maha 5 kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri hind on
0.13 eurot. Näiteks: Lapsevanem Papsaare külast viib lapse Aruvälja lasteaeda. Ühe otsa, so
lapsevanema kodu juurest Aruväljale on 20 km. Lapsevanem sõidab hommikul 20 km
lasteaeda ja 20 km tagasi koju; õhtul sõidab lapsevanem lasteaeda 20 km ja tagasi 20 km.
Päevas sõidab ta kokku 80 km. Ühes suunas arvestatakse toetuse arvestamisel maha 5 km
lasteaeda sõites ja 5 km tagasi tulles, õhtul lapsele järele minnes arvestatakse maha 5 + 5 km.
Kokku arvestatakse kogu päeva läbisõidust 80 km-st maha 20 km. Toetuse arvestamisel
võetakse aluseks 80 – 20 = 60 km. See korrutatakse 0.13 euroga. Toetuse suuruseks päevas
jääb 7.80 eurot. Olenevalt lapse lasteaias käimise päevadest (tavaliselt 20 päeva kuus)
on makstava toetuse suuruseks 7.80 x 20 = 156 eurot.
Lasteaia sõidu toetuse maksmiseks on vahendid eelarves muude toetuste osas.
Seletuskirja koostas Peep Tarre
Humanitaarnõunik
31.01.2013
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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

___________________________________

2013

„ …..“ ………….. kuni „….“ …………… 2013

Kilomeetreid kodust lasteaiani ____________ Päevas sõidetud

________________ km.

Lapse lasteaias viibitud päevade arv ________
Kilomeetreid aruandeperioodil ______________
Toetuse maksmiseks arvestatud kilomeetrid ________________
Väljamaksmisele kuuluv summa: ______________
Arvestuse koostanud ametniku allkiri _____________________________
„ ……“ ……………………………………… 2013

