LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
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Laimjala valla eelarvest makstavate perekonna sissetulekust
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lõike 1 ja
§22 lõike 1 punkt 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse Laimjala valla eelarvest makstavate perekonna
sissetulekust mittesõltuvate (sotsiaal) toetuste liigid, määramise ja maksmise
Laimjala vallas.
(2) Laimjala valla eelarves toetuste maksmiseks eraldatud vahendite
kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Laimjala Vallavalitsus.
TOETUSETE LIIGID JA PIIRMÄÄRAD
§ 2. Sünnitoetus
Sünnitoetust makstakse lapse ühele vanemale või vastsündinu lapsendajale –
- 5 500.- krooni, kui lapse mõlemad vanemad on kantud Laimjala
valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
- 4 000.- krooni kui lapse üks vanem on kantud Laimjala valla
rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
- 5 500.- krooni kui laps registreeritakse üksikvanema lapsena ja
lapsevanem on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse
vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;
§ 3. Matusetoetus
1. Toetust makstakse matuse korraldajale, kui lahkunu viimane elukoht
rahvastikuregistri andmetele oli Laimjala vallas.
2. Matusetoetuse suuruseks on 3 000.- krooni.
3. Matusetoetus kantakse surmatunnistuse esitamisel matuse korraldaja
arvele.
§ 4. Koolitoetused
(1) Koolisõidutoetus

Koolisõidutoetust makstakse, kui:
1) õpilane on Kahtla Lasteaed- Põhikooli õpilane ning kasutab kooli(lasteaeda) ja kojusõiduks valla õpilasliinil liikuvat ühistransporti;
2) õpilane on Kahtla Lasteaed- Põhikooli õpilane ja kasutab kooli- ja
kojusõiduks väljaspool õpilasliini liikuvat ühistransporti ning õpilase
rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Laimjala vallas;
3) õpilane õpib gümnaasiumi gümnaasiumiosa päevases õppevormis
alljärgnevalt:
- kui õpilane on õpilaskodus või üürikorteris, siis kord nädalas kooli ja
koolist koju;
- igapäevaselt kodust käijatel kord päevas kooli ja koolist koju.
4) Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis õppivatele õpilastele kaks korda
nädalas kooli ja koolist koju.
5) Väljaspool Laimjala valda
koolisõidutoetust ei rakendata.

põhiharidust
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õpilasele

(2) Õpilaskodude ja üürikorterite toetus
1) Õpilaskodu ja üürikorteri toetust makstakse Saare maakonna ja mandri
ametikoolides ning gümnaasiumite gümnaasiumiosas õppivatele õpilastele
avalduse alusel.
Avaldus tuleb esitada igal õppeaastal hiljemalt 10. septembriks.
Õpilaskodu ja üürikorteri toetust makstakse ainult normõppeperioodi jooksul .
2) Toetust makstakse õppeperioodil iga kuu eest.
3) Ametikoolides ja gümnaasiumite gümnaasiumiosas õppivatele õpilaste
õpilaskodude üürid tasutakse 75%-100% ulatuses.
4) Üürikorterite üüri kompenseeritakse kehtiva üürilepingu alusel ning
tasutakse ülekannetena õpilase või lapsevanema arvele, juriidilise isiku puhul
selle arveldusarvele.
Üüri kompenseeritav summa ei ületa viite sada (500.-) krooni.
(3) Koolitoetus
(1) Koolitoetust makstakse iga üldhariduskoolis õppivale lapsele koolitarvete
ostmiseks.
(2) Toetuse suurus on 400.- krooni lapse kohta.
(3) Toetus makstakse ühe lapsevanema arvele enne kooliaasta algust.
(4) Koolilõpetamise toetus
1) Toetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi (päevaõppe) ning põhikooli
baasil ametikooli lõpetajale 500.- krooni.
2) Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajatele makstakse toetus koolidest
laekunud nimekirjade alusel lapsevanema (lapse) arvele.
3) Ametikooli lõpetajatele makstakse toetus Laimjala Vallavalitsusele esitatud
taotluse alusel.

RAKENDIUSSÄTTED
§ 5 Erisus eelarvevahendite piisavusel
Riigieelarvest eraldatava toimetulekutoetuse summade ülejäägi korral saab
maksta kõiki määruses toodud toetusi.
§ 6 Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 29. juuni 2006.a. määrus nr
15 “Laimjala valla eelarvest toetuste maksmise tingimused ja kord”
(2) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 26. aprill 2007.a. määrus nr
12 “Laimjala valla eelarvest toetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine
§ 7 Määruse rakendamine
(1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2009.a.
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