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Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise
kord Tõrva linnas
Käesolev määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab Tõrva linna eelarvest Tõrva Linna
Sotsiaalabiameti (edaspidi sotsiaalabiamet) kaudu Tõrva linna elanikele sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ning korra ning vältimatu sotsiaalabi andmise korra.
(2) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust
sotsiaalabiamet.
(3) Volikogu sotsiaalkomisjoni (edaspidi sotsiaalkomisjoni) ettepaneku alusel võidakse toetust
eraldada mõnel muul viisil (nt. eluasemekulude katteks teenuseid osutavale ettevõtjale, koolidele,
lasteaedadele toidukulu ning õppevahendite eest tasumiseks, kauplusesse arvete eest jm) või
vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.
(4) Täiendavate sotsiaaltoetuste määrad ja taotluste vormid kehtestab linnavalitsus vajadusel pärast
linnaeelarve kinnitamist.
§ 2. Eesmärk
Toetuse maksmise eesmärk on:
1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste
riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.
§ 3. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) toimetulek on isiku või perekonna võime igapäevases elus toime tulla;
2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
3) sotsiaalteenus on otsene isiklik mitterahaline abi või toetus isikule või perele, kes seda vajab;
4) leibkond – inimeste rühm, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat;
5) vähekindlustatud perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või

enamat tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus peale paragrahv 5 lõige 3 nimetatud
kulude mahaarvamist jääb alla 1,5 kordse toimetulekupiiri;
6) vältimatu abi on elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised
abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
7) kiireloomuline toetus on abi, mida isik vajab erakorralise või kriisiolukorra kiireks
leevendamiseks;
8) Tõrva linna elanik on isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tõrva linn.
2. peatükk
SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED
1. jagu
TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE
§ 4. Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus
Sissetulekust sõltuvat sotsiaal toetust võib taotleda leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus
peale paragrahv 5 lõikes 3 nimetatud kulude mahaarvamist jääb alla 1,5 kordse toimetulekupiiri.
§ 5. Sotsiaaltoetuse taotlemine
(1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase kirjaliku avalduse sotsiaalabiametile.
(2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema leibkonna koosseisu
kohta ning 4 kuu tulu- ja kuludokumentide koopiad. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist,
lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid.
(3) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel arvestatakse järgmisi kulutusi:
1) korteriüür ja hooldustasu;
2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus;
5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
6) maamaksukulud;
7) olmejäätmete veotasu;
8) 1 telefoni kulu leibkonna kohta kuni 6.40 eurot kuus;
9) hoonekindlustuse kulud;
10) lasteaia õppe- ja kohatasu.
11) toiduraha, mis on tasutud lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õppiva
lapse toitlustamise eest;
12) tasutud haiglaarve.
(4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel arvestatakse järgmisi sissetulekuid:
1) leibkonna taotlusele eelnenud nelja kuu keskmine netosissetulek;
2) 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.
(5) Perekonna sissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavaid ühekordseid
sotsiaaltoetusi.
(6) Sotsiaalabiameti ametnik kontrollib esitatud taotluse vastavust käesoleva korra nõuetele ja küsib

vajadusel täiendavaid dokumente.
(7) Sotsiaalabiameti ametnikul on õigustoetuse vajaduse hindamiseks:
1) nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema
perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke
lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente;
2) teha kodukülastusi;
3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
4) nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja
Piirivalveameti kirjalikku tõendit.
(8) Taotlejat informeeritakse lisadokumentide esitamise vajalikkusest taotluse vastuvõtmisel või
kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.
(9) Taotlus, millele ei ole kümne tööpäeva jooksul selle esitamisest või teate saamisest esitatud
otsustamiseks vajalikke lisadokumente, võidakse jätta läbi vaatamata.
(10) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust
taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.
(11) Sotsiaalabiamet edastab käesoleva korra kohaselt esitatud taotlused sotsiaalkomisjonile.
§ 6. Sotsiaaltoetuste määramine
(1) Sotsiaaltoetuse määramise ja selle suuruse kohta teeb ettepanekud Tõrva Linna
Sotsiaalabiametile hiljemalt 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast Tõrva
Linnavolikogu sotsiaalkomisjon või sotsiaalabiameti ametnik.
(2) Komisjon hindab taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente.
(3) Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll ja nimekiri taotlejatest, kellele teeb sotsiaalkomisjon
ettepaneku määrata või määramata jätta sotsiaaltoetus, esitatakse sotsiaalabiametile. Sotsiaalabiamet
koostab esitatud protokolli alusel otsuse toetuse maksmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta,
väljamaksekorraldused ja maksab toetuse välja toetuse saajatele.
(4) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
1) taotleja on esitanud valeandmeid;
2) taotleja ei esita Sotsiaalabiameti ametniku poolt küsitud täiendavaid dokumente;
3) taotleja ja tema pereliikmete sissetulekud ületavad käesoleva korraga kehtestatud minimaalsete
sissetulekute piiri.
(5) Sotsiaaltoetuse taotluse rahuldamata jätmise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul
sotsiaalabiamet. Otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul
sotsiaalabiameti poolt otsuse tegemise päevast arvates.
(6) Sotsiaalabiameti otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras vaie Tõrva Linnavalitsuse kaudu Valga maavanemale.
§ 7. Sotsiaaltoetuste maksmine
(1) Sotsiaaltoetus makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas, kantakse teenuse osutajale
või taotleja pangakontole 7 (seitsme) päeva jooksul peale sotsiaalkomisjoni protokolli alusel otsuse

tegemist sotsiaalabiameti poolt.
(2) Kiireloomuline toetus makstakse välja Sotsiaalabiameti otsuse alusel toetuse taotlemise päeval
või sellele järgneval tööpäeval.
(3) Sotsiaaltoetust taotlenud isiku kirjalikul nõusolekul võib maksta toetuse teenust osutanud
asutusele või muule isikule. Erandjuhul, komisjoni ettepaneku ja sotsiaalabiameti põhjendatud
otsuse alusel, võib toetust maksta toetuse saajale teenust osutanud asutusele või muule isikule ka
ilma taotleja nõusolekuta.
§ 8. Toetuse tagasinõudmine
(1) Leibkonna sissetulekute teadliku varjamise tõttu või valeandmete alusel väljamakstud toetused
kuuluvad taotleja poolt tagasimaksmisele Sotsiaalabiameti poolt esitatud nõude alusel.
(2) Kui sotsiaaltoetust ebaõiglaselt saanud isik jätab toetuse tagastamata, võib Sotsiaalabiamet
nõuda toetuse tagasi täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
2. jagu
TOETUSTE LIIGID
§ 9. Toetus vähekindlustatud peredele
Toetust makstakse vähekindlustatud peredele kuni kaks korda aastas riiete, toiduainete, koolitarvete,
jalanõude, retseptiravimite, prillide ja muude esmavajalike kaupade ostuks.
§ 10. Toetus laste toitlustamiseks koolis ja lasteaias
(1) Laste toiduraha toetust makstakse lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses
õppivale lapsele.
(2) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse vanema või eestkostja poolt hiljemalt 15. septembriks
perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest ja 15. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august
eest.
§ 11. Küttetoetus
(1) Toetust võib taotleda leibkond, kes omab õiguslikku alust eluruumi kasutamiseks.
(2) Toetuse määramisel on eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:
1) omandiõigus eluruumile;
2) eluruumi üürileping, välja arvatud leping, mis on sõlmitud leibkonna siseselt.
(3) Toetust makstakse kaks korda aastas vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 256
eurot kalendriaastas kaug-, elektri-, õlikütte jms korral.
(4) Ahikütte korral võimaldatakse küttepuid üks kord aastas kuni 10 rm.
§ 12. Laste suvelaagri tuusikute toetus
Toetust makstakse suvelaagri tuusikute kompenseerimiseks vähekindlustatud pere lastele. Toetuse
suurus võib olla kuni 100% ühe tuusiku maksumusest.

§ 13. Supiköögi toetus
(1) Toetus on ette nähtud toitlustamise osaliseks kompenseerimiseks.
(2) Toetuse saajate nimekirja koostab sotsiaalabiamet isikute avalduste alusel.
(3) Toetust makstakse otse teenuse osutajale tema poolt esitatud nimekirja ja arve alusel.
(4) Toetus määratakse neljaks kuuks.
§ 14. Abivahendite toetus
(1) Toetus on ette nähtud kord aastas isikule abivahendite ostmise, rentimise ja kasutamise kulude
osaliseks hüvitamiseks.
(2) Toetuse suurus on 50% isiku omaosalusest kui isiku kulud abivahendile 6 kuu jooksul on
suuremad kui 100 eurot. Toetus võib olla suurem, kui see on vajalik toetuse saajale toimetulekupiiri
tagamiseks.
(3) Avaldusele tuleb lisada ortopeediliste- ja invatehniliste abivahendite, põetus- ja
hooldusvahendite ostmist tõendav kuludokument, millelt nähtub ka ostetud toodete nimetused,
kogused, hind, maksja.
(4) Toetuse taotlemisel võetakse leibkonna sissetulekuna arvesse lisaks § 5 lõige 4 nimetatud
sissetulekutele puudega inimese toetus.
§ 15. Koolitoetus
(1) Koolitoetust makstakse vähekindlustatud perele 1 kord aastas.
(2) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse 1.augustiks.
§ 16. Huviringitoetus
(1) Huviringitoetust makstakse vähekindlustatud perele.
(2) Toetuse saajate nimekirja koostab sotsiaalabiamet lapsevanemate avalduste alusel.
(3) Toetus määratakse kuueks kuuks.
(4) Toetust makstakse otse teenuse osutajale arve alusel.

3. peatükk
SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED
§ 17. Lapsetoetus
(1) Toetus koosneb kahest osast, mida makstakse pärast lapse sündi ja lapse 18-kuuseks saamisel.
Toetuse kõiki osasid on õigus taotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul.

(2) Toetuse kõikide osade saamiseks peab lapse ja taotleja elukohana rahvastikuregistris olema
registreeritud Tõrva linn.
(3) Toetuse määramise aluseks mõlemal korral on taotleja vormikohane avaldus ja lapse sünnitõend.
§ 18. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
(1) Koolimineku toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal või eestkostjal juhul, kui tema enda
elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tõrva linn.
(2) Koolimineku toetust makstakse Tõrva Linna Sotsiaalabiameti poolt peale 15. augustit.
(3) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.
§ 19. Toetus laste toitlustamiseks koolis ja lasteaias
(1) Sotsiaalkomisjoni ettepanekul eelarvevahendite piisavuse korral tasutakse iga lapse kohta,
olenemata vanemate sissetulekust, lasteaias ja põhikoolis linnavalitsuse poolt kehtestatud summa
iga toidupäeva maksumusest. Toetust tasutakse nende laste eest, kes soovivad toitlustamist koolis
või lasteaias.
(2) Toetust makstakse lasteasutuse ja kooli poolt esitatud nimekirjade või teatise (õppeasutuse
asumise puhul väljaspool Tõrva linna) alusel.
§ 20. Koolilõpetaja toetus
(1) Toetus on ette nähtud Tõrva linna elanikeregistris olevatele gümnaasiumi lõpetajatele.
(2) Toetust määratakse ja makstakse üldjuhul Tõrva Gümnaasiumi poolt esitatud nimekirja alusel.
(3) Koolilõpetaja toetus on ette nähtud kas rahalise toetuse või meenena.
(4) Koolilõpetaja toetus antakse kätte linnapea vastuvõtul.
§ 21. Jõulutoetus toitjakaotuspensioni saavatele ja paljulapselistele peredele
(1) Jõulutoetus on ette nähtud toitjakaotuspensioni saavatele lastele.
(2) Jõulutoetus on ette nähtud paljulapselistele (3 ja rohkem alla 18.a last perekonnas) perele.
(3) Jõulutoetus makstakse välja ühele lapsevanemale, eestkostjale või lapsele taotluse alusel
Sotsiaalabiameti poolt peale 15.detsembrit.
(4) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.
§ 22. Jõulupakitoetus
(1) Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina kõigile eelkooliealistele alates teisest eluaastast ja
kuni 4.klassis õppivatele lastele.
(2) Jõulupakkide ostmise ja kättetoimetamise korraldab Sotsiaalabiamet detsembrikuu teisel poolel.

§ 23. Saunapiletite toetus
(1) Toetust on võimalik taotleda:
1) mittetöötavatel pensionäridel;
2) mittetöötavatel puudega isikutel
3) paljulapselistel peredel (3 ja rohkem alla 18.a. last perekonnas).
(2) Toetus on ette nähtud saunapiletite kompenseerimiseks. Toetust makstakse otse teenuse osutajale
tema poolt esitatud nimekirja ja arvete alusel.
(3) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.
§ 24. Ürituste ja ekskursioonide osalustasu toetus
(1) Ürituste ja ekskursioonide osalustasu toetust makstakse paljulapselise pere lastele
haridusasutuste korraldatavate ürituste, ekskursioonide osalustasu kompenseerimiseks 1 kord aastas.
(2) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.
§ 25. Transporditoetus
(1) Transporditoetust makstakse 1 kord aastas keemia-, kiiritus- ja dialüüsiravi saajale.
(2) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus, millele on lisatud arstitõend.
§ 26. Eakate sünnipäevatoetus
Eakate sünnipäevatoetus antakse isikule alates 90. eluaastast iga sünnipäeva puhul sularahana.
§ 27. Matusetoetus
(1) Toetust makstakse ühekordselt juhul, kui surnud isiku elukoha aadress rahvastikuregistri
andmetel oli tema surma hetkel Tõrva linnas.
(2) Toetust makstakse Tõrva Linnavalitsuse registripidaja poolt väljastatud teatisel märgitud
matusekulude kandjale.
4. peatükk
ERAKORRALISED TOETUSED
§ 28. Erakorralised toetused seoses õnnetusjuhtumitega
(1) Erakorralisi toetusi makstakse, kui tegemist on ootamatute kulutustega nagu loodusõnnetus või
tulekahju jms.
(2) Erakorralise toetuse maksmise otsustab Sotsiaalabiameti ametnik kooskõlastades toetuse
suuruse sotsiaalkomisjoniga tulenevalt kulutuste või kahjude ulatusest.
(3) Toetuse määramise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.

§ 29. Vältimatu sotsiaalabi
(1) Vältimatu sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda
elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
(2) Vältimatu sotsiaalabi on:
1) isikule tasuta toidu võimaldamine;
2) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
3) isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.
(3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või
puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
(4) Vältimatu sotsiaalabi osutamise aluseks on taotleja vormikohane avaldus.
§ 30. Rakendussätted
(1) Tõrva Linnavolikogu 15.04.2014 määrus nr 6 “Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord
Tõrva linnas” tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.
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