ÜHEKORDSED TOETUSED

Antsla

Urvaste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanek
20.09.2017

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste
määrad
Sünnitoetus 200 eurot
Esimene osa

130 eurot

130

Teine osa

70 eurot

70

Lusikapidu2x/ Beebipidu 1x
Matusetoetus

100 eurot

Hooldekodu kohamaksu osaline tasumine 40 eurot kuus
Jõulutoetus
kinnitatakse koos
eelkooliealistele lastele
eelarvega
kinnitatakse koos
põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele;
eelarvega

kinnitatakse koos
eelarvega

Õnnetusjuhtumi toetus

kuni 200 eurot

1. klassi astuja toetus.

65 eurot

200 eurot
Ema ja laps peavad olema registreeritud Antsla valda.
Teine osa 300 eurot makstakse välja lapse 1,5
300 aastaseks saamisel

2 korda aastas emadepäeval ja isadepäeval vastuvõtt,
lusikas keraamiline taldrik meeneks jääks lusikas, edaspidi teisele eelarve reale
100
150
150 eurot
Toetus muutub 1. jaanuarist 2018.a vajaduspõhiseks.
Toimub hindamine, et need pered, kellel on vajadus
suurem, saaksid taotleda suuremat summat ja need kes
saavad materiaalselt hakkama, nendel kaob toetus ära.
Praegustele toetuse saajatele toetus säilitatakse.
Võimalik on ka ümberhindamine. Toetust makstakse
avalduse alusel.

40

Kommipakk kõigile kuni põhikooli lõpuni ja
gümnaasiumis õppijatele

~8-9
~8-9

Paljulapseliste jõulutoetus
vanaduspensioni ealistele isikutele.

200

~5-6
200
65

põhikoolini
Jõulutoetus kaotada ära. Eelarves olev raha suunata
12 euri lapsele koolitarvete ja riiete soetamiseks (vajaduspõhine
kuni 18 toetus).
Kingitus ja piirkondlikud jõulupeod. Osaliselt teisele
pidu eelarve reale.
500 eurot, juhtumi põhine,
kuludokumentide
319 alusel
100 eurot, võimalus vähekindlustatutel
200 vajaduspõhiselt juurde taotleda

Toetus asenduskodu teenusel olevale
lapsele
kooli lõpetamisel
iseseisva elu alustamisel
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel
Eakate sünnipäevatoetus

50 eurot
150 eurot

Gümnaasiumi sõidutoetus

50
150
kingitus~10-15

raamatu-pidamine

50 eurot
150 eurot
20 Esemeline kingitus. Teisel eelarve real.
10
Õnnitluskaart
toetuste korras Hariduslik kulu. Kompenseeritakse iganädalane sõit
STAR (edasi-tagasi) kuludokumentide alusel.

Antslas vähekindlustatud perel
sissetulek pereliikme kohta väiksem
kui pool minimumpalka

Piirmäära on vaja tõsta, seoses peretoetuste tõusuga
abivajavatel lastega peredel sissetulek küll suurenes,
kuid täiendavate toetuste saamise võimalus langes ära.

Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad
Küttematerjali ostmise toetus

Tervisega seotud kulude toetus

200 eurot aastas
kuni 65 eurot iga
pereliikme kohta
aastas

200

kuni 65

Antsla vallas
kehtestatud
toidupäeva
maksumuse
ulatuses.

avaldus

Prilliklaaside toetus

Toiduraha toetus
Kooli pikapäevarühm ja hommikutoit

kuni 55 eurot
aastas iga õppiva
lapse kohta

Koolitarvete, riiete ja jalanõude toetus /
õppivate lastega pered.
Dokumentide taotlemise toetus
Vältimatu toetus
toidu puudumisel

25
kuni 20 eurot

6rummi Toetus kuni 200 eurot kuludokumentide alusel

kuni 63

65 eurot pereliikme kohta aastas
Jääb ära, kuna tervisega seotud kulude toetus hõlmab
kogu maksumus seda.

lasteaias kõik Jätkub nii nagu on - Antsla lasteaias avalduse alusel
tasuta vajaduspõhine toetus, Urvaste lasteaias tasuta.
Kooli pikapäevarühma- ja hommikutoit avalduse
avaldus alusel vabastus
Kaaluda piirmäära (55 eurot) tõstmist, vajaduspõhine
kuni 51 toetus
Kaob ära, kuna on võimalik taotleda riigilõivust
vabastamist
Toidupanga abi kasutamise võimalus

ägeda terviserikke tõttu ravimite ja
hooldusvahendite ostmiseks (ühiselamu
üür, bussipiletid ja muu) eluks ja
toimetulekuks vajalike ettenägematute kuni 200 eurot
aastas iga
pereliikme kohta
kulutuste katmiseks toimetulekutoetuse
saajatele
Ühekordne toetus
lastelaager
Hooldaja toetused
Keskmine
Raske
Sügav
sotsiaalmaks
Puudega lapsed

Keskmine
raske
sügav
sotsiaalmaks
Eluruumi kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse arvestamisel
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse
arvesse järgmised eluruumiga seotud
kulud, mida toetuse taotleja tõestab
vastava kuludokumendiga:
1) üür - kuni 1 euro eluruumi normpinna
ühe ruutmeetri kohta kuus;

Täpsustada juhtumid, millal kasutame.
Lastega
seonduvad kulud - ühiselamu kulud, koolisõidud,
laste-, leina-, politsei- ja sooduslaagrid
vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele.
Tervisega seotud ettenägematud kulud - proteesid (v.a
hambaproteesid). Eluasemega seotud kuludveepumbad, küttekollete remont jne.

leinalaager

varasemalt kasutati selleks toimetulekutoetuse jääki,
seaduse muudatusest tulenevalt ei ole selleks enam
eraldi vahendeid.

100 eurot

10,4
15,6
26

40
80
100

kuni 1

20 eurot, alates 1. jaanuarist 2018. a, hooldusvajaduse
15,34 kirjeldus
30 eurot, alates 1. jaanuarist 2018. a, hooldusvajaduse
25,5 kirjeldus

Kirjeldada reaalne hooldusvajadus. Lapse puudest
tuleneva/te abivahendi/te kulud kaetakse.
31,94
63,91

kuni 2 kuni 2 eurot eluruumi normpinna m² kohta kuus

2) korterelamu haldamise kulu, sh
remondiga seotud kulu - kuni 1 euro
eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta
kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud
laenu tagasimakse - kuni 1 euro eluruumi
normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus:
üheliikmelise pere kohta kuni 8 eurot kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni + 6
eurot kuus;

kuni 1 euro eluruumi normpinna m² kohta kuus

kuni 1 eurot eluruumi normpinna m² kohta kuus

8 eurot
+6 eurot

5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütte maksumus tegeliku
kulu järgi kuni 5 eurot normpinna
ruutmeetri kohta kuus või
küttematerjali ostmisel kuni 10 eurot
normpinna ruutmeetri kohta aastas;
või küttematerjali ostmisel kuni 10 eurot
normpinna ruutmeetri kohta aastas;
küttepuudega
6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu
arve alusel pereliikmete arvu järgi:
üheliikmelise pere kohta kuni 25 eurot
kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni +15
eurot kuus;
7) majapidamisgaasi maksumus kuni 35
eurot pere kohta kolme kuu jooksul;
8) maamaksukulu, mille arvestamise
aluseks on kolmekordne elamualune pind;
9) hoonekindlustuse kulud 0,15 eurot
ruutmeetri kohta kuus;

4 m3*2,60 ühe elaniku koha 12 eurot kuus
+3 m3 iga järgmise pereliikme kohta kuni + 8 eurot kuus

2,25 m2

5 eurot/m² 2 x aastas

2€ m2

25

16,62

25 eurot

15

9,59

15 eurot

2/3 balloni aastas
0,13 m2
0,15

0,13

kuni 35 eurot pere kohta kolme kuu jooksul
0,13 m²
0,15 eurot

10) olmejäätmete veotasu veofirma arve
alusel:
üheliikmelise pere kohta kuni 9 eurot kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni + 4
eurot kuus;
11) täiendava kuluna arvestada õpilastele
õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud
elamispinna kulud õppetöö tegeliku
toimumise kuul.

9

5,75

9 eurot kuus

4

3,83 + 4 eurot iga pereliikme kohta kuludokumentide alusel

arve alusel toimub maksmine

