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Rae valla eelarvest perede toetamise kord

Kdesolev Rae valla eelarvest perede toetamise kord kinnitatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse $ 6l6ike 1, S 22 l6ige 1 punkti 5, tulumaksuseaduse $ 12 l6ike 3 ja
sotsiaalhoolekande seaduse $ 23 alusel.

1. peatiikk

UuosArreo
$ 1. Eesmdrk
(1) Rae valla eelarvest perede toetamise korra (edaspidi nimetatud ,,kord") eesmdrgiks
on laste arenguks v6imaluste loomise kaudu valla elanike toimetuleku soodustamine.

(2) Kdesoleva korraga kehtestatakse

Eesti

rahvastikuregistri (edaspidi

rahvastikuregister) andmetel Rae valla elanikena registreeritud isikutele (edaspidi valla
elanik) antavate ja vdljamakstavate peretoetuste (edaspidi ,,toetus") ja kuluhUvitiste
(edaspidi ka ,,hUvitis") liigid, taotlemise tingimused ja menetlemise kord.

(3) Rae valla eelarvest eraldatav peretoetus on perekonna v6i Uksikvanema v6i lapse
eestkostja toimetuleku soodustamiseks valla eelarves selleks ettendhtud summadest
makstav toetus v6i kuluhUvitis.
$ 2. Toetuse taotlemise alused ia toetuse piirmdirad
(1) Toetust ja kuluhUvitist on 6igus taotleda Oigustatud isikul. Konkreetsed tingimused
taotlejatele sdtestatakse peatUkis 4 vastava toetuse ja kuluhUvitise liigi tingimustes.

(2) Kiiesolevas korras sdtestatud toetuste

ja

kuluhUvitiste piirmddrad kehtestab

vallavalitsus igaks eetarveaastaks kuu aja jooksul valla eelarve j6ustumisest.

2. peattikk
TOETUSTE JA HUVITISTE LIIGID

perqtoetused ja kuluhi'ivitised
$ 3. Rae vatta eelarvest makstavad
(1) Rae valla eelarvest makstavad peretoetused ja kuluhUvitised on:
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1)

toetus lapse sUnni puhul;

2) koduse mudilase toetus;
3) I klassi Opilase ranitsatoetus;
4) laste- ja noortelaagris osalemistasu hUvitis;
5) noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhUvitis;
6) 6pilase s6idukompensatsioon.
(2) Kiiesoleva paragrahvi lOikes 1 punktides

1

lapse kohta Uhel korral

ja 3 loetletud toetusi saab taotleda

iga

3. peatiikk
TOETUSE JA KULUHUVITISE TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE NING
TOETUSE JA KULUHUVITISE MAKSMINE
$ 4. Toetuse ja kuluhiivitise taotlemine

(1) Toetuse ja kuluhUvitise taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane
taotlus ja selles esitatud andmeid t6endavad dokumendid. Toetuse ja kuluhUvitise
taotleja vastutab esitatud andmete 6igsuse eest.

(2) Vallavalitsuse t66tajal

on 6igus toetuse vOi kuluhUvitise taotlejalt nOuda lisaks muid
taotlust p6hjendavaid ja kulusid t6endavaid dokumente. Dokumentide esitamisest
keeldumisel v6i ettendhtud tdihtajaks esitamata jditmiseljiietakse taotlus rahuldamata.
$ 5. Taotluste menetlemine

(1) Kdesoleva midruse $ 3 l6ikes 1 punktide 2, 4, ja 5 alusel esitatud taotluste
rahuldamise, osalise rahuldamise v6i mitterahuldamise otsustab vallavalitsus
korraldusega.

(2) K6esoleva mddruse $

3

l6ikes 1 punktide 1, 3

iahuldamine toimub toimingumenetlusena

ja

ja 6

alusel esitatud taotluse

l6peb toimingu sooritamisega, taotluse

m itterah u ldam ise otsustab vallavalitsus korrald usega.

(3) Taotluse osalise rahuldamise v6i mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat
kirjalikult.

(4) Vallavalitsusel on erandjuhtudel 6igus mddrata toetusi ja kuluhtivitisi ka kdesoleva
korraga fikseerimata juhtudel v6i suunata toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks
volikogule.

(5) Erandjuhtumina kdsiiletavate taotluste ldbivaatamiseks ia hindamiseks
moodustatakse vallavalitsuse otsusega komisjon. Komisjoni irheks liikmeks on

vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse otsuses komisjoni
moodustamise kohta sdtestatakse ka komisjoni t66kord.
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$ 6. Toetuse ja kuluhi,ivitise andmine, andmise l6petamine ja tagasin6udmine
(1) Toetus ja kuluhUvitis makstakse vastavalt taotleja soovile vdlja sularahas v6i
kantakse taotleja pangakontole 7 (seitsme) t66p6eva jooksul pdrast vallavalitsuse
vastava korralduse vastuv6tmist, kui kdesolevas korras ei ole ette ndhtud v6i
vallavalitsus ei otsusta teisiti.

(2) Toetuse ja kuluhUvitise andmine lOpetatakse, kui on selgunud asjaolud, mille t6ttu

toetuse ja kuluhUvitise saaja ei vasta toetuse ja kuluhUvitise saamise tingimustele.

(3) Toetust ja

kuluhUvitist ei maksta v6i maksmine peatatakse, kui toetuse v6i
kuluhUvitise saajal on toetuse v6i kuluhUvitise vdljamaksmisete eelneva kuu viimase
kuupdeva seisuga maksetdhtaja Uletanud v6lgnevus Rae Vallavalitsuse v6i selle
allasutuse ees, vdlja arvatud juhul, kui v6lgnevus on ajatatud.

(4) Toetuse v6i htrvitise vdljamaksmist jtitkatakse jiirgmisel kuul v6i toetusperioodil, kui
toetuse saaja on v6lgnevuse likvideerinud. V6lgnevuse t6ttu vdlja maksmata toetust v6i
hUvitist v6lgnevuse likvideerimise jdrgselt vdlja ei maksta.
(5)

Toetus ja kuluhUvitis nOutakse tagasi, kui on selgunud, et selle mddramise aluseks
olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

(6) Toetuse ja kuuhUvitise alusetult saanud

isik on kohustatud saadu tagasi maksma
jooksul
viieteistkUmne pdeva
arvates vallavalitsuselt n6udekirja saamisest.

(7) Alusetult makstud toetus ja kuluhUvitis, mida ei ole ettendhtud

a1a jooksul
tagastatud, n6uab vallavalitsus koos sissen6udmisega seotud kulutustega tagasi kohtu
korras.

4. peati,ikk
TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED

5 Z. Unefordne toetus lapse siinni puhul
(1) Toetust v6ib taotleda lapse sUnni puhul sUnni kande alusel tinglmusel, et v6rdset
hooldus6igust omavad vanemad v6i lapse ainuhooldus6igust omav vanem v6i lapse
eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(ud) vdhemalt kolm kuud enne
lapse sUndi.
Kolmikute v6i enamate mitmike sUnni puhul makstakse kdesolevas paragrahvis
nimetatud toetust iga sUndinud lapse kohta toetuse kahekordses piirmddras'

(2)

Oigustatud isik v6ib taotleda toetust kuue kuu jooksul pdrast lapse sUndi. Toetus
mddratakse lapse sunnikuupdeval kehtinud korras ja m66ras.

(3)

$ 8. Koduse mudilase toetus
(1) Toetus on ette ndhtud perele, kes on esitanud avalduse lapsele valla koolieelsesse
munitsipaallasteasutusse koha saamiseks ja kellele vallavalitsus ei suuda pakkuda
lasteaiakohta valla koolieelses munitsipaatlasteasutuses v6i kui pere ei ole saanud
kohta era lasteaias v6i teise omavalitsuse'koolieelses m u n itsipaallasteasutuses.

(2) Toetust v6ib taotreda vanem v6i lapse eestkostja parast lapse
kuu vanuseks saamist kui:

18 (kaheksateist)

1) v6rdset hooldusoigust omavad vanemad voi lapse ainuhooldus6igust omav
vanem v6i lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise
aasta 31. detsembril;

2) laps ei ole kantud Uhegi munitsipaal- ega eralasteasutuse nimekirja.

(3) Vallavalitsus teeb kuu jooksul taekunud taotluste ja taottuse rahuldamise korral
esimese vdljamakse kohta otsuse Ulejdirgmise kuu 10. kuupdevaks. Juunis esitatud

taotluste kohta teeb vallavalitsus otsused 10. septembriks.

(4) Taotluse rahuldamise korral makstakse toetust taotluse esitamisele jdrgneva kuu
eest. Vdljamaksed toimuvad uks kord kuus toetatavate kuule jdrgneva kuu 15 pdeva

jooksul. Toetust ei maksta juulikuu eest.

(5) Toetuse maksmine

1)

l6petatakse j:irgmistel juhtudel:

lapse koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvOtmisel;

2) lapse kooliminekul alates sama aasta 1. juulist;
3) kui vanem voi eestkostja on loobunud pakutavast lasteaiakohast.
4) laps jalv6i vanem(ad) v6i eestkostja on rahvastikuregistri

andmetel vtilja

registreeritud Rae vallast.

(6) Pakutud lasteaiakohast loobumise korral otsustab toetuse maksmise jdtkamise
vallavalitsus vanema v6i eestkostja p6hjendatud taotluse alusel.
S 9. I

klassi 6pilase ranitsatoetus

(1) Uhekordset toetust v6ib taotleda lapse iildhariduskooli v6i meditsiinilise erivajaduse
t6ttu vastava kooli 1. klassi minemise puhul tingimusel, et v6rdset hooldus6igust
omavad vanemad v6i lapse ainuhooldus6igust omav vanem v6i lapse eestkostja on
rahvastikuregistri andmetel valla elanik vdhemalt kolm kuud enne taotluse esitamist.

(2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada samal aastal 1. klassi vastuv6etud lapse
kohta hiljemalt 30. septembril.

(3) Taotluse rahuldamise korral makstakse toetus viilja 30 pdeva jooksul alates
taotl uste esitam ise tdihtajast.

ja noortelaagris osalemistasu hiivitis
(1) Laste- ja noortelaagris osalemistasu kuluhUvitis on ette ndhtud laagris osaleva 5. -

S 10.Laste-

19. aastase lapse osalemistasu osaliseks katmiseks.

(2) Taotluse v6ib esitada,

1) v6rdset hootdus6igust

kui on tdidetud tingimused:

omavad vanemad v6i lapse ainuhooldus6igust omav vanem
v6i tapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31.
detsembril;

/.,

2) laps, kelle laste- ja noortelaagris osalemise kuluhUvitist taofletakse, on
eelkooliealine v6i 6pib Uldhariduskooli, kutsekooti v6i k6rgkooli pdevases
Oppevormis ning on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

(3) Laste- ja noortelaagriks loetakse kdesoleva korra tdhenduses vdhemalt 6 66piieva

kestvat laagrit, millel on valla- v6i linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil laager ldbi
viiakse, kirjalik n6usolek laagri korraldamiseks v6i Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt vdljastatud tegevusluba.

(4) Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument ja
maksmist t6endav dokument v6i nende koopiad.

(5) Kuluhuvitise taotluse esitamise tdhtaeg on iga kuu kumnes kuupdev.
(6) Oigustatud isik v6ib esitada taotluse kolme

kuu jooksul pdrast laagri toimumist.

(7) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta taotluse esitamise tdhtajale jdrgneva kuu
10. kuupiievaks.

(8)

HUvitist makstakse kuni 50o/o, nelja ja enama alaealise lapsega pere puhul kuni 75o/o
tasutud osalemistasust.

(9)

HUvitis makstakse viilla 20 pdeva jooksul arvates taotluse rahuldamise t#ihtajast.

S 11. Noorte spordi-

ja huvitegevuse kuluhUvitis

(1) Toetus noorte spordi- ja huvitegevuseks on ette ndhtud 5.

-

19. aastase lapse

treeningu v6i Oppetasu osaliseks katmiseks.

(2) Taotluse toetuse saamiseks v6ib esitada, kui on tdidetud jtirgmised tingimused:

1)

vordset hooldus6igust omavad vanemad v6i lapse ainuhooldus6igust omav vanem
v6i lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31.
detsembril;

2)

laps, kelle treeningu v6i Oppetasu kuluhUvitist taotletakse, on eelkooliealine v6i
6pib Uldhariduskooli, kutsekooli vOi k6rgkooli paevases 6ppevormis ning on
rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

(3)

HUvitist makstakse tingimusel, et

1)

huvitegevust,

vdlja arvatud sporditreeninguid, pakkuv organisatsioon

on

registreeritud Eesti Hariduse lnfosUsteemis;

Z)

sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal
kutsesead use td hend uses treeneri kutsekval ifikatsioon i omav isik.

HUvitist makstakse perioodi eest, mil taotleja ja huvitegevust pakkuv organisatsioon,
sporditegevuse korral treener, vastavad eelnimetatud n6uetele.

(4)

(5) Taoflusele tuleb lisada treeningtasu v6i 6ppetasu maksmise aluseks olev dokument
ja maksmist t6endav dokument v6i nende kqoitiad'

(6) Sporditegevuse huvitise saaja laps esindab v6imalusel ja vajadusel
Rae

valda

vabariiklikel valdade v6istlustel, muu huvitegevuse toetuse saaja laps konkurssidel ja
Ulevaatustel.

(7) Huvitist makstakse vastavalt iga lapse kohta tjhe sporditegevuse ja Uhe
huvitegevuse eest kuni 50% tasutud treening- jalvoi oppetasust. Nelja ja enama

alaealise lapsega pere puhul on lapse hUvitis Uhes kalendriaastas kuni 75% tasutud

treen ing-

jalvli 6ppetasust.

(8) HUvitist

ei

maksta Rae valla allasutuste spordi-

ja

huviringide osalustasu

kompenseerimiseks.

(9) Sporditegevuse hUvitist

ei

maksta juhul

spordiosakonnas.

(10)

Huvitegevuse hUvitist ei maksta
huvialakooli spord iosakon nas.

kui laps 6pib Rae

Huvialakooli

juhul kui laps 6pib Rae Huvialakoolis v.a

(11)

KuluhUvitise taotluste esitamise tdhtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt
15. juuni (perioodi jaanuar - mai eest) ja 15. detsember (perioodi juuni - detsember
eest).

(12) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta taotluse esitamise tEihtajale tilejdrgmise
kuu 10. kuupdevaks.
S 12. Opilase s6idukompensatsioon

(1) Opilase s6idukompensatsioon on ette naihtud

naaberomavalitsuses

Uldkeskharidust, muukeelse kooli v6i meditsiinilise erivajaduse t6ttu vastava kooli
pdevases 6ppevormis Uldharidust omandava Opilase kooli- ja kojus6idu
Uhistransporditeenuse (buss, rong ja marsruuttakso) kasutamise kulude hUvitamiseks.
(2) SOidukompensatsiooni makstakse 6ppet6o perioodi sOidukaartide (kuukaardid,
kvartalikaardid) kulude eest.
(3) Taotluse toetuse saamiseks v6ib esitada, kui on tdidetud jdrgmised tingimused:

1) v6rdset hooldus6igust omavad vanemad v6i Opilase ainuhooldus6igust omav
vanem v6i lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise
aasta 31. detsembril;

2) 6pilane, kelle s6idukompensatsiooni

kuluhUvitist taotletakse, on rahvastikuregistri

andmetel valla elanik.

(4) Valla koolides 6ppivate Opilaste kooli- ia kojus6idu transport valla

poolt

finantseeritud liinidel (kohalik liinivedu) on k6igile tasuta ning tdiendavaid kulusid ei
kompenseerita.
saamiseks v6ib esitada eelmise kolme kuu kulude
kohta jooksva kalendrikuu 10. kuupdevaks. Taotlusele tuleb lisada sOidukaardid, millelt
on loetav hinnatsoon, kehtivuse periood ja hind ning need on esitatud ajalises

(5) Taoluse s6idukompensatsiooni

jdrgnevuses.

(6) vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta
taottuse esitamise tdhtajale jdrgneva
kuu
10. kuupdevaks.
(7) Huvitis makstakse viilia 20 pdeva jooksul
arvates taofluse rahuldamise tdhtajast.
S 13. Rakendussdtted

(1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16.
oktoobri 2olom6drus nr 37,,Rae valla
eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peritoetuste
riaksmise ja lapse koolitee kulude
hUvitamise
korra kinnitamine,,.

(2) vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01 .11.2014
taoiluste vormid.
(3) Avaldada kdesolev mddrus ajalehes Rae
sOnumid ja vaila veebilehel.
(4) Kdesolev mifrrus 'loustub 01.01 .2015.
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Agu Laius
Vallavolikogu esimees

