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Veriora                                                                                                      24.03.2016 nr 1-1.2/12 

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.  

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

Käesolev määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse 

lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Veriora vallas. 

 

§ 2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine 

 

(1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada 

rahvastikuregistri andmetel Veriora vallas elavate raske või sügava puudega laste ja nende 

peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks järgmiselt: 

1) tugiisiku teenuse osutamiseks ja korraldamiseks; 

2) erinevate teraapiate eest tasumiseks; 

3) psühholoogi- ja muude nõustamisteenuste osutamise korraldamiseks; 

4) sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks; 

5) koolituste korraldamiseks ning korralduskulude katmiseks; 

6) sotsiaalteenuste arendamiseks; 

7) eluruumi kohandamiseks; 

8) rehabilitatsiooniplaanist tulenevalt vajalikeks rehabilitatsiooniteenusteks; 

9) turvakoduteenuseks; 

10) muudeks teenusteks või toetusteks, mis soodustavad lapse ja tema perekonna 

toimetulekut. 

 

§ 3. Sotsiaalteenuse taotlemine 

 

(1) Sotsiaalteenuse saamiseks esitab õigustatud isik vallavalitsusele kirjaliku taotluse 

(Lisa 1). 

 

(2) Lapse huvides võib taotluse esitada muu isik (ametnik, pedagoog, perearst jm), kellel 

on andmeid abivajava lapse kohta. 



 

(3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 

1) otsuse koopia puude raskusastme määramise kohta; 

2) rehabilitatsiooniplaan; 

3) arve kasutatud teenuse kohta, kui teenus on eelnevalt kasutatud; 

4) eestkostjaks määramise otsuse koopia või perekonnas hooldamise lepingu koopia, kui 

taotluse esitab lapse eestkostja või perekonnas hooldaja; 

5) vajadusel muud dokumendid. 

 

§ 4. Taotluse menetlemine 

 

(1) Otsuse sotsiaalteenuse või saadud teenuse hüvitamise määramise või määramisest 

keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaaltööspetsialisti ettepanekul 10 tööpäeva jooksul 

taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. 

 

(2) Vallavalitsuse otsus edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul korralduse 

vastuvõtmisest alates. 

 

(3) Vallavalitsuse otsust on võimalik vaidlustada sotsiaalhoolekande seaduse § 146 

sätestatud korras. 

 

§ 5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise periood 

ja kasutamise korraldamine 

 

(1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta 

vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste 

osutamiseks ning arendamiseks.  

 

(2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja 

kasutamise üle peab arvestust vallavalitsus. 

 

§ 6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist. 
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