
   

                    
 

VERIORA  VALLAVOLIKOGU 

 

MÄÄRUS 

 

 

 

Veriora                                                                                   24.03.2016 nr 1-1.2/6 

 

 

Veriora valla eelarvest toetuste määramise ja maksmise kord 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 

alusel. 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

(1) Määrus reguleerib Veriora valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, 

määramise ja maksmise korda Veriora vallas. 

(2) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 

on Veriora vald ja kelle tegelik elukoht asub samuti Veriora vallas. 

(3) Käesolevas korras sätestatud toetuste määrad ja ühekordselt makstavate 

toetuste suuruse kehtestab Veriora Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). 

 

§ 2. Toetuste liigid 

 

(1) Veriora valla eelarvest makstakse taotluse (Lisa 1) alusel järgmisi toetusi: 

1) lapse sünnitoetus; 

2) matusetoetus; 

3) Viluste Põhikooli lõpetaja toetus; 

4) Viluste Põhikooli kiitusega lõpetaja toetus; 

5) gümnaasiumi, kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus, 

6) medaliga gümnaasiumi lõpetaja toetus; 

7) kiitusega kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus; 

8) Viluste Põhikoolis õppivate laste koolitoetus; 

9) küttepuude toetus üksikvanurile; 

10) hoolduspere toetus; 

11) haigla voodipäeva toetus; 

12) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toetus. 

 

§ 3. Lapse sünnitoetus 

 

(1) Lapse sünnitoetus (edaspidi sünnitoetus) eraldatakse igale vastsündinule, kelle 

elukoha aadressiks esmakandena on kantud rahvastikuregistris Veriora vald.  

 



   

(2) Sünnitoetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele: 

1) kirjaliku taotluse, milles märgib oma nime, elukoha aadressi, telefoninumbri ja 

panga nimetuse ning arvelduskonto numbri; 

2) lapse sünnitõendi koopia. 

 

(3) Sünnitoetus kantakse taotleja pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale taotluse 

esitamist. 

 

(4) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta. 

 

(5) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult. 

 

(6) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse 

üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud. 

 

(7) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule 50 % toetusest sünni registreerimisel ja 

50 % toetusest selle kalendriaasta detsembrikuus, millal sünd on registreeritud. 

 

§ 4. Matusetoetus 

 

(1) Matusetoetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Veriora valla elaniku 

isiku surma korral isikule, kes korraldab tema matuse. 

 

(2) Matusetoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, 

milles märgib oma ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi, telefoninumbri, panga 

nimetuse ning arvelduskonto numbri. 

 

(3) Taotlusele lisatakse juurde surmatõendi koopia. 

 

(4) Matusetoetus kantakse taotleja pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale taotluse 

esitamist. 

 

§ 5. Viluste Põhikooli lõpetaja toetus 

 

(1) Toetus makstakse Viluste põhikooli lõpetajale kooli poolt edastatud nimekirja 

ja vallavalitsuse korralduse alusel üks kord kalendriaastas juunikuus. 

 

§ 6. Viluste Põhikooli kiitusega lõpetaja toetus 

 

(1) Viluste Põhikooli kiitusega lõpetaja toetus on täiendav toetus, mis makstakse 

kooli poolt edastatud nimekirja ja vallavalitsuse korralduse alusel üks kord 

kalendriaastas juunikuus. 

 

§ 7. Gümnaasiumi, kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus 

 

(1) Toetus makstakse kuni 26aastastele noortele ühekordse toetusena, taotleja 

kirjaliku taotluse ning lõputunnistuse koopia alusel taotleja pangaarvele.  

 

§ 8. Medaliga gümnaasiumi lõpetaja toetus 

 



   

(1) Medaliga gümnaasiumi lõpetaja toetus on ühekordne täiendav toetus, mis 

makstakse kuni 26aastastele noortele. Toetus makstakse kirjaliku taotluse ja 

lõputunnistuse koopia alusel taotleja pangaarvele. 

 

§ 9. Kiitusega kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus 

 

(1) Kiitusega kutseõppeasutuse lõpetaja toetus on täiendav ühekordne toetus, mis 

makstakse kuni 26aastastele noortele. Toetus makstakse kirjaliku taotluse ja 

lõputunnistuse alusel pangaarvele. 

 

§ 10. Viluste Põhikoolis õppivate laste koolitoetus 

 

(1) Koolitoetust makstakse Viluste Põhikoolis õppiva lapse või esimesse klassi 

astuva lapse lapsevanema taotluse alusel alates augusti kuust kuni septembrikuu lõpuni 

üks kord kalendriaastas taotleja pangaarvele. 

 

§ 11. Üksikvanuri küttepuude toetus 

 

(1) Toetus määratakse üksikvanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed 

ülalpidamiskohuslased ning kes elavad üksinda. 

 

(2) Toetus määratakse üksikvanurile alates 65eluaastast üks kord kalendriaasta 

jooksul taotleja poolt näidatud viisil. 

 

(3) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles kinnitab, et tal 

ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ning ta elab üksinda. 

 

§ 12. Hoolduspere toetus 

 

(1) Hoolduspere toetust makstakse perele, kes lapse perekonnas hooldamise 

lepingu alusel hooldatakse Veriora valla elanikeregistris registreeritud last. 

 

(2) Toetust makstakse üks kord kalendriaastas perekonnas hooldamise lepingu 

sõlminud isiku kirjaliku taotluse alusel pangaarvele. 

 

§ 13. Haigla voodipäeva toetus 

 

(1) Haigla voodipäeva toetust makstakse kirjaliku taotluse alusel pangaarvele. 

 

(2) Taotlusele lisatakse voodipäevatasu arve, mis hüvitatakse 100% ulatuses. 

 

§ 14. Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toetus 

 

(1) Makstakse abivajavale isikule või perekonnale, kes on sattunud ootamatult 

majanduslikult raskesse olukorda või kelle vara on hävinud ning ulatuslikult kannatada 

saanud tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel. 

 

(2) Toetust makstakse kirjaliku taotluse alusel, taotleja poolt näidatud viisil. 

 

§ 15. Taotluste menetlemine ja toetuste määramine 



   

 

(1) Kiireloomulist lahendust vajavate juhtumite puhul, teeb taotluse alusel otsuse 

sotsiaalhoolekande spetsialist ainuisikuliselt. Antud otsus vormistatakse hiljem 

vallavalitsuse korraldusega. Kiireloomulise juhtumi korral makstakse toetus välja valla 

kassast samal või järgmisel päeval. 

 

(2) Käesoleva määruse paragrahvides 10 -14 kirjeldatud toetuse saamiseks 

esitatud taotlus registreeritakse Veriora Vallavalitsuse asjaajamist reguleerivas korras 

ning edastatakse menetlemiseks sotsiaalhoolekande spetsialistile. Spetsialist esitab oma 

ettepaneku vallavalitsusele. 

 

(3) Vallavalitsus menetleb avaldust, teeb otsuse toetuse määramise või 

mittemääramise kohta ning vormistab otsuse alusel korralduse 10 tööpäeva jooksul, 

alates taotluse registreerimisest. 

 

(4) Määratud toetus makstakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse 

vastuvõtmisest arvates. Toetus makstakse taotlejale vallavalitsuse kassast, kantakse 

tema pangakontole või taotleja avalduse alusel teenuse osutaja pangakontole. 

 

(5) Otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis 5 tööpäeva jooksul, alates 

otsuse tegemise päevast. 

 

(6) Vallavalitsuse otsust on võimalik vaidlustada sotsiaalhoolekande seaduse 

paragrahv 146 sätestatud korras. 

 

(7) Andmete teadval varjamisel või valeandmete esitamisel on õigus toetus tagasi 

nõuda. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus 

teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus 

anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

§ 16. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Rein Raadla 

volikogu esimees 


