KÕLLESTE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Krootuse

28.november 2014 nr 14

Valla eelarvest makstavate toetuste andmise kord
Määruse kehtestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
p 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 ,§ 33 lg 4 ja huvikooli seadus § 21 lg
3.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kõlleste valla eelarvest makstavate
toetuste liigid, nende toetuste taotlemise , maksmise tingimused ja kord.
(2) Toetusi Kõlleste valla eelarvest saavad taotleda oma elukohana
rahvastikuregistris Kõlleste valla registreerinud isikud.
(3) Toetuse piirmäärad kehtestab vallavolikogu.
(4) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 2. Sünnitoetus
(1) Sünnitoetuse suurus on 320.- € sünnitoetus makstakse välja kahes osas:
1) 160.- € makstakse pärast sünni registreerimist;
2) 160.- € makstakse lapse 1,5 aastaseks saamisel, kui
lapse ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel
püsivalt olnud Kõlleste vald.
§ 3. Koolilõuna ja lasteaialaste toidu toetus
(1) Krootuse Põhikoolis õppivate laste koolilõuna maksumus hüvitatakse valla
eelarvest.
(2) Krootuse Lasteaia laste toidupäeva maksumus kuni 0.45 € ulatuses
hüvitatakse valla eelarvest.
§ 4. Krootuse Põhikooli 1.klassi astuja toetus
(1) Krootuse Põhikooli 1.klassi astuvate laste vanematele makstakse ühekordset
toetust 200.- € . Toetust makstakse ka väljaspool Kõlleste valda elavatele, kuid
Krootuse Põhikooli 1.klassi astuvate laste vanematele.
(2)Toetus makstakse välja Krootuse Põhikooli poolt esitatud 1.klassi astunud
õpilaste nimekirja alusel 15.septembriks.
§ 5. Põhikooli lõpetaja toetus
(1) Põhikooli lõpetamisel makstakse õpilastele ühekordset toetust 80.- €
(2) Toetuse maksmine toimub koolide poolt saadetud nimekirjade või
lõputunnistuse koopia alusel.
§ 6. Gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetajate toetus
(1) Gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamisel makstakse õpilastele toetust 80.- €
(2) Toetuse maksmine toimub koolide poolt saadetud nimekirjade või
lõputunnistuse koopia alusel.

§ 7. Huvihariduse omandamise toetus
(1) Huvitegevuse kulude hüvitamist on õigus taotleda kõigil lapsevanematel,
kelle 5-19-aastane laps õpib huvikoolis.
(2) Huvihariduse omandamise kaasfinantseerimiseks valla eelarvest esitab
lapsevanem, kelle laps alustab õpinguid või õpib huvikoolis, taotluse
vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 30 päeva enne õppeaasta algust.
(3) Huvihariduse toetamise taotluses märgitakse:
1) huviharidust omandada sooviva lapse nimi ja isikukood
2) huvikool, kus laps huviala soovib omandada;
3) huviala, mida laps soovib omandada
4) eeldatav huviala omandamise kestus
(4) Huvihariduse omandamise toetus tasutakse huvikooli pidajale arve alusel.
(5) Lapsevanem on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kui laps
katkestab õpingud huvikoolis.
§ 8. Õpilaste sõidusoodustuse toetus
(1) Õpilaste sõidusoodustus on kooli-, huvialaringidesse ja kojusõidu hüvitis
transpordi kasutamisel.
(2) Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasele, kelle sõitu haridusasutusse riik ei
kompenseeri ja kellel ei ole võimalik koolis ja/või huvialaringis käimiseks
kasutada õpilasliine.
(3) Väljaspool Kõlleste valda õppivatel gümnaasiumiõpilastel, kelle elukohta ei
läbi õpilasliinid, hüvitatakse sõit kooli ja tagasi võrdselt lähimasse
gümnaasiumisse sõidu kuludega
(4) Huvialakoolide ja –ringide õpilaste sõidu maksumus huvialakoolidesse ja
ringidesse ning tagasi alalisse elukohta hüvitatakse bussipileti hinna ulatuses.
(5) Sõidusoodustuse saamiseks esitab lapse esindaja avalduse.
(6) Hüvitamisele kuuluvad väljamaksmise kuule eelnenud kuu sõidud. Avalduse
esitamise tähtaeg on järgneva kuu 10.kuupäev.
§ 9. Lastelaagris osalemise toetus
(1) Toetust lastelaagrites osalemiseks makstakse lapsevanema või hooldaja
avalduse alusel ja rahaliste vahendite olemasolul eelistades vähekindlustatud,
ühe vanemaga , puudega ja paljulapseliste perede lapsi.
(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus.
§ 10. Küttepuude ostmise toetus
(1) Toetus küttepuude ostmiseks on ühekordne toetus, mida makstakse kord aastas
rahaliste vahendite olemasolul, sotsiaalnõuniku ettepanekul üksikutele
seadusjärgsete ülalpidajateta vähekindlustatud üle 70-aasta vanustele või
sügava puudega inimestele vallavalitsuse korralduse alusel. Toetust ei maksta
metsaomanikele. Ühekordse toetuse suuruseks on kuni 150- €.
(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus.
§ 11. Arstiabi visiidi- ja voodipäevatasu toetus
(1) Arstiabi visiidi- ja voodipäevatasu toetust makstakse AS Põlva Haigla
esitatud arvete ja igakuuliselt esitatud nimekirjade alusel mittetöötavatele
vanaduspensionäridele ja kuni 18-aastastele lastele.
(2) Teistes
tervishoiuasutustes
tasutud
visiidija
voodipäevatasu
kompenseeritakse mittetöötavatele pensionäridele ja kuni 18-aastastele lastele
tasutud arvete ja avalduse alusel valla eelarves selleks ettenähtud vahendite
ulatuses.
§ 12. Matusetoetus
(1) Matusetoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 160.- €

(2) Matusetoetust makstakse Kõlleste valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud
isiku surma korral.
§ 13. Toetus õnnetusjuhtumi korral
(1) Õnnetusjuhtumi (tulekahju jms) korral makstakse ühekordset toetust avalduse
esitamisel vallavalitsuse korralduse alusel.
(2) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul arvestades
õnnetusjuhtumi suurust valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires
§ 14. Muud toetused
(1) Toetusi seoses raske majandusliku olukorraga, ravimite, invaabivahendite
muretsemiseks ja teistel põhjustel võidakse maksta rahaliste vahendite
olemasolul esitatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel.
(2) Toetust lastele prillide ostmiseks makstakse aastas kuni 64.- €.
(3) Üle 70-aastastele ja raske nägemispuudega inimestele makstakse ühekordset
toetust 60% prilliklaaside maksumusest, kuid mitte rohkem kui 64.- €
(4) Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus maksta toetusi
kindlale sihtgrupile vallavalitsuse korralduse alusel .
(5) Sihtgruppidele makstavad toetused makstatakse välja nimekirja alusel ilma
taotlejate avaldusteta.
§ 15.Toetuste väljamaksmine
(1) Määratud toetus kantakse taotlejale või taotleja avalduse alusel teenuse
osutaja pangakontole või
makstakse taotlejale vallavalitsuse kassast
sularahas viie päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest alates.
§ 16. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 05.04.2013.a. määrus nr 3
„ Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste andmise kord“
(2) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 09.10.2009.a. määrus nr 10
„ Õpilaste sõidusoodustuse taotlemise ja maksmise kord“
(3) Määrus jõustub 01.jaanuarist 2015.a.
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