
   EELNÕU nr 4 

 

 

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU 

 

 

MÄÄRUS 

 

Halliste                                                                                         29. veebruar 2016 nr 

      

                       

Valla eelarvest sotsiaaltoetuste  

määramise ja maksmise kord 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja 

sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2 alusel         

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

Käesolev kord sätestab Halliste valla (edaspidi valla) eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 

liigid, andmise tingimused ja korra ning vältimatu sotsiaalabi andmise (edaspidi kord). 

.  

§ 2. Mõisted 

 

Korras kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses: 

 

1) sotsiaaltoetus - isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks valla eelarvelistest 

vahenditest antav rahaline toetus või teenus; 

2) vältimatu sotsiaalabi - piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju; 

3) vähekindlustatud pere - perekond, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla poole 

kehtivast miinimumpalgast;  

4) eakas - riiklikku vanaduspensioni saav isik;  

 

§ 3. Õigustatud isikud 

 

(1) Toetusi on õigustatud taotlema isikud, kes on: 

1) rahvastikuregistri andmetel Halliste valla elanikud; 

 

 (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema ka:  

 1) abivajamise ajal Halliste valla haldusterritooriumil viibiv isik; 

 2) isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;  

 3) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui ta elukoht oli viimati vallas;  

 4) välismaalane, kes ajutiselt Eestis ja vallas viibib. 

 



§ 4.  Toetuste sihtrühmad 

 

(1) Halliste Vallavalitsuse makstavate toetuste sihtrühmad on: 

1) lapsed; 

2) tööealised isikud (sealhulgas üliõpilased); 

3) isikud, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealised. 

 

(2) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise kohta peab arvestust Halliste 

Vallavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon). 

 

§ 5. Toetuse määrad 

 

Valla sotsiaaltoetuste määrad kehtestab Halliste Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) igal 

aastal pärast eelarve kinnitamist Halliste Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) poolt. 

 

2. peatükk  

TOETUSE TAOTLEMINE 

 
§ 6.  Toetuse taotlemine 

 

(1) Toetuse saamiseks esitab isik allkirjastatud taotluse Vallavalitsusele, kui antud Korras ei 

ole sätestatud teisiti.  

 (2) Toetuse taotleja lisab täiendavaid dokumente majandusliku olukorra, tervisliku seisundi ja 

sissetulekute kohta, mis põhjendavad toetuse saamise vajadust. 

§ 7.  Toetuse määramine 

 

(1) Sotsiaalkomisjon vaatab kõik taotlused läbi sotsiaalkomisjoni istungil 10 päeva jooksul 

isiku avalduse esitamise kuupäevast arvates ja teeb seejärel ettepanekud Vallavalitsusele.  

 

(2) Sotsiaalhooldustöö spetsialistil on õigus vajaduse korral hankida lisainformatsiooni ja 

nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, sealhulgas väljavõtteid taotleja ja tema 

perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks 

vajalikke lisaandmeid ja dokumente.  

 (3) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise või mittemääramise oma korraldusega. 

(4) Taotlejat teavitatakse kirjalikult toetuse määramisest keeldumise kohta viie tööpäeva 

jooksul korralduse tegemise päevast arvates. 

§ 8.  Toetuse maksmine 

 

(1) Toetus kantakse kolmekümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud 

pangakontole. 

 

(2) Vallavalitsus võib taotleja või tema perekonnaliikmete parema toimetuleku huvides 

toetuse välja maksta õpetajale, eluaseme valdajale, firmale või üle 16-aastasele lapsele endale, 

kui on arvata, et taotleja ei kasuta raha sihipäraselt.  

 



3. peatükk 

PERE SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

 

§ 9. Sissetulekust mittesõltuvad valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 

 

(1).Sissetulekust mittesõltuvad toetused on: 

1) sünnitoetus; 

2) matusetoetus;  

3) koolimineku toetus; 

4) põhikooli lõpetaja toetus;  

5) gümnaasiumi lõpetaja toetus; 

6) jõulupakid eelkooliealistele ja kuni neljanda klassi õpilastele ning eakatele alates vanusest 

80. eluaastat; 

7) juubelitoetus. 

 

(2) Sünnitoetus  

1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul perele, kui üks vanematest on enne lapse sündi 

ning sünnitoetuse taotluse menetlemise ajal vähemalt kuus kuud Halliste valla elanike 

registris ja tingimusel, et teised omavalitsused ei ole sünnitoetust sama lapse eest maksnud. 

2) Sünnitoetuse suuruseks on 360 eurot, millest 180 eurot makstakse lapse sündimisel ja teine 

osa 180 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel lapsevanema avalduse alusel.  

3) Toetus makstakse välja üldjuhul lapse ema arveldusarvele.   

4) Sünnitoetust makstakse välja vallasekretäri teatise alusel raamatupidamisele.  

 

(3) Matusetoetus 

1) Matusetoetust makstakse Halliste valla elanike registris oleva isiku surma registreerimise 

päeval surnud isiku perekonnaliikmele, hooldajale või matuse korraldajale pangakontole või 

sularahas. 

2) Matusetoetuse suurus on 100 eurot. 

3) Matusetoetust makstakse välja vallasekretäri teatise alusel raamatupidamisele.  

 

(4) Kooliminekutoetus 

1) Kooliminekutoetus (ranitsatoetus) on ette nähtud kõigile Halliste valla elanike registrisse 

kantud I klassi minevatele lastele. 

2) Ranitsatoetus (ranits ja koolitarbed) väärtusega 55 eurot antakse üle lastekaitsepäeval. 

 

(5) Põhikooli lõpetajate toetus 

1) Põhikooli lõpetaja toetus määratakse Halliste valla elanike registris olevatele õpilastele 

põhikooli lõpetamise puhul. 

2) Põhikooli lõpetajale määratakse toetus 30 euro väärtuses ja antakse üle üldjuhul kooli 

lõpetajatele korraldatud vallavanema pidulikul vastuvõtul. 

 

(6) Gümnaasiumi lõpetajate toetus 

1) Gümnaasiumi lõpetaja toetus määratakse Halliste valla elanike registris olevatele õpilastele 

gümnaasiumi lõpetamise puhul. 

2) Gümnaasiumi lõpetajale määratakse toetus 35 euro väärtuses ja antakse üle üldjuhul kooli 

lõpetajatele korraldatud vallavanema pidulikul vastuvõtul.  

 

(7) Jõulupakid  

1) Jõulupakid on ette nähtud Halliste valla elanike registris olevatele eelkooliealistele lastele 



ja koolilastele I-IV klassini ning eakatele alates 80. eluaastast väärtuses 6 eurot;  

2) Jõulupakkide ostmise ja kättetoimetamise korraldab vallavalitsus. 

 

(8) Juubelitoetus 

1) Juubelitoetus määratakse Halliste valla elanike registris olevatele juubilaridele vanuses 70, 

75, 80, 85, 90, 95 jne 20 euro väärtuses kinkekaart. 

2) Juubelitoetuse moodustab kinkekaart ja õnnitluskaart, mis toimetatakse sotsiaalhooldustöö 

spetsialisti poolt iga toetuse saajani. 

 

4. peatükk  

PERE SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

 

§ 10.  Sissetulekust sõltuvad toetused 

 

(1) Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse: 

1) hooldus- ja abivahendite soetamiseks ning nende kasutamisega seotud kulutuste osaliseks 

hüvitamiseks; 

2) prillide ostmiseks lastele ja puudega eakatele; 

3) rehabilitatsiooniteenuste osaliseks tasumiseks (voodipäev raviasutuses, transpordi kulu); 

4) tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine 

jms) seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks; 

5) ravikindlustuseta isikute ravikulude eest tasumiseks (uuringud); 

6) eriarstide juures käikudega seotud transpordi kulutuste osaliseks kompenseerimiseks; 

7) kuni 5m
3
 küttepuude ostmiseks kuni 150 euro väärtuses, kuludokumentide esitamisel; 

8) leibkondadele, kellele  toetus on hädavajalik leibkonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks; 

9) muudeks eespool nimetamata hädavajalike kulutuste (kaupade või teenuste) osaliseks 

katmiseks.  

 

(2) Toetust määratakse sotsiaalhooldustöö spetsialisti põhjendatud ettepanekul.  

 

§ 11. Toetuse andmise põhimõtted 

 

(1) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda isikutel, kelle perekonna netosissetulek  

esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise 

pereliikme kohta väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast; 

 

(2) Sissetulekust sõltuvate toetuste määramisel lähtutakse perekonna kõigi liikmete 

netosissetulekutest taotlusele eelnenud kuul. Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka 

taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga 

koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama 

taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi. 

 

(3) Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla eelarvest makstavaid toetusi. 

 

 (4) Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse: 

 1) valla poolt seni antud toetust ja selle sihipärast kasutamist; 

 2) taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit ja 

ülalpeetavate arvu; 

 3) muid teadaolevaid asjaolusid. 

 



§ 12. Toetuse andmisest keeldumine 

 

Toetuse maksmisest võib keelduda, kui:  

1) taotleja on esitanud valeandmeid; 

2) taotleja ei esitata sotsiaalhooldustöö spetsialisti poolt küsitud täiendavaid dokumente; 

3) taotluse esitanud isik ei kuulu vähekindlustatud isikute hulka; 

4) kui inimene on saanud toetust eelneva kolme kuu jooksul. 

 

5. peatükk 

ERIJUHUD 

 

§ 13.  Vältimatu sotsiaalabi 

 

(1)  Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahendita isiku olukorrale vastavad 

hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja 

ajutise peavarju. 

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu isikule: 

 1) kes elab Halliste vallas;  

 2) kes viibib Halliste vallas, kuid kelle elukoht ei ole Halliste vallas. Sel juhul 

kooskõlastatakse abi andmine isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega;  

 3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;  

 4) kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kes elas viimati Halliste vallas;  

 5) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Halliste valla 

haldusterritooriumil. 

(3) Vältimatu sotsiaalabi määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja 

elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi. 

 

(4) Toetuse määr sõltub konkreetsetest juhtumitest.  

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine 

Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 15.08.2012 määrus nr 15 “Valla eelarvest 

sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. 

§ 15.  Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a. 

 

 

 

 

 

 

 



Seletuskiri 

 

Halliste Vallavolikogu määruse eelnõu  

„Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise  

ja maksmise kord“ juurde. 

 

1. Sissejuhatus 

 

Käesoleva määrusega kehtestatakse Halliste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 

taotlemise, määramise ja maksmise korra uus redaktsioon. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel on volikogu pädevuses 

toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra 

kehtestamine. 

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 5 sätestab sotsiaalhoolekandega hõlmatuse, kus:  

1. Isikule on kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse 

üksus. 

2. Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule korraldab vältimatu 

sotsiaalabi andmist see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi 

vajamise ajal viibib. 

3. Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule võib sotsiaalteenuste 

ja muu abi andmist korraldada see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil 

isik abi vajamise ajal viibib, kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse 

kohaliku omavalitsuse üksusega. 

4.  Isikule, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab 

sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist see kohaliku omavalitsuse üksus, 

kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib. 

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 2 alusel võib kohalik omavalitsus korraldada 

sotsiaalteenuseid ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest 

kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud tingimustel ja korras. 

Käesoleva määruse uue redaktsiooni väljatöötamise tingis kehtiva määruse 01.01.2016. a 

jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooniga vastavusse viimine. 2016. aasta 1. 

jaanuaril jõustunud sotsiaalhoolekande seadus § 183 lõige 1 tunnistas kehtetuks eelmise 

sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) ja jõustus täiesti uus Sotsiaalseadustiku üldosa 

seadus. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 93 lõikele 1 kehtib määrus muuhulgas kuni 

volitusnormi kehtetuks tunnistamiseni. SHSi § 183 lõikes 2 nimetatud seaduse alusel 

kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrused kehtivad kuni käesoleva seaduse alusel 

vastu võetud määruste jõustumiseni, aga mitte kauem kui 2016. aasta 31. märtsini. 

 

2. Eelnõu sisu 

Uue eelnõuga on täpsustatud toetuste maksmise tingimusi ning välja toodud toetuse 

maksmisest keeldumise alused, toetuse taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja erijuhud. 



Lisatud on § 3, milles on toodud loetelu isikutest, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetust. 

Lisaks isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Halliste vald, on uude 

redaktsiooni lisatud isikud, kes on õigustatud taotlema vältimatut sotsiaalabi. Sellisel viisil on 

määrus vastavuses uue sotsiaalhoolekande seadusega. Uue redaktsiooni kohaselt on 

õigustatud isikuteks järgmised isikud: 

 

§ 3 Õigustatud isikud 

(1) Toetusi on õigustatud taotlema isikud, kes on: 

1) rahvastikuregistri andmetel Halliste valla elanikud; 

 

 (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema ka:  

 1) abivajamise ajal Halliste valla haldusterritooriumil viibiv isik; 

 2) isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;  

 3) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui ta elukoht oli viimati vallas;  

 4) välismaalane, kes ajutiselt Eestis ja vallas viibib. 

 

Uude redaktsiooni on lisatud ka sotsiaalhooldustöö spetsialisti õigus hankida vajadusel 

lisainformatsiooni. Antud säte annab sotsiaalhooldustöö spetsialistile võimaluse nõuda 

taotlejalt lisaks täiendavaid andmeid. See aitab kaasa otsuse tegemisele, kas antud isikule 

määrata sotsiaaltoetust. 

§ 7.  Toetuse määramine 

(2) Sotsiaalhooldustöö spetsialistil on õigus vajaduse korral hankida lisainformatsiooni ja 

nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, sealhulgas väljavõtteid taotleja ja tema 

perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks 

vajalikke lisaandmeid ja dokumente.  

 

Paragrahv 9 lõige 8 punkt 1 ja 2. Juubelitoetus. Vastavaid punkte täpsustatakse praktikast 

lähtuvalt.  

 

§ 9. Sissetulekust mittesõltuvad valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 

(8) Juubelitoetus  

1) Juubelitoetus määratakse Halliste valla elanike registris olevatele juubilaridele vanuses 

70, 75, 80, 85, 90, 95 jne 20 euro väärtuses kinkekaart. 

2) Juubelitoetuse moodustab kinkekaart ja õnnitluskaart, mis toimetatakse sotsiaalhooldustöö 

spetsialisti poolt iga toetuse saajani. 

 

Lisatud on § 12. Toetuse andmisest keeldumine. Antud säte muudab selgemaks alused, mille 

korral võib keelduda isikule toetuse andmisest. Kehtiv määrus keeldumise aluseid ei 

reguleerinud.  

 

§ 12. Toetuse andmisest keeldumine 

Toetuse maksmisest võib keelduda, kui:  

1) taotleja on esitanud valeandmeid; 

2) taotleja ei esitata sotsiaalhooldustöö spetsialisti poolt küsitud täiendavaid dokumente; 

3) taotluse esitanud isik ei kuulu vähekindlustatud isikute hulka; 

4) kui inimene on saanud toetust eelneva kolme kuu jooksul. 

 

Täpsustatud on ka vältimatu sotsiaalabi mõistet, mis on kooskõlas uue sotsiaalhoolekande 

seaduse redaktsiooniga.  



§ 13.  Vältimatu sotsiaalabi 

(1)  Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahendita isiku olukorrale 

vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, 

riietuse ja ajutise peavarju. 

Lisaks on selguse huvides eraldi välja toodud pere sissetulekust sõltuvad ja mittesõltuvad 

toetused (peatükk 3 ja 4).  

 

Samuti on mõnedes paragrahvides selguse eesmärgil sõnastust parandatud.  

 

3.  Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused  

Halliste valla 2016. a eelarvesse on planeeritud 10 000 eurot sotsiaalkomisjoni tööks ja 

sotsiaaltoetuste eraldamiseks. 

4. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 01.04.2016.a. 

5. Eelnõu kooskõlastamine 

Käesolev määruse eelnõu on kooskõlastatud Halliste Vallavalitsuse 22.02.2016. a istungil. 

 

Kaisa-Karoliina Kokk 

Vallasekretär 

 

Monika Erreline 

Sotsiaalhooldustöö spetsialist 


