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Lasva valla eelarvest toetuste maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrus reguleerib Lasva valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja
maksmise korra Lasva vallas.
(2) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lasva vald
ja kelle tegelik elukoht asub samuti Lasva vallas.
2. peatükk
Toetuse liigid
§ 2. Toetuste liigid
Lasva valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
1) lapse sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
4) kooli lõpetamise toetus;
5) jõulutoetus lastele ja eakatele;
6) toetus õnnetusjuhtumi korral;
7) toitlustustoetus;
8) hooldekodu kohamaksu toetus.
3. peatükk
Toetuste taotlemine, menetlemine ja maksmine
§ 3. Lapse sünnitoetus
(1) Lapse sünnitoetust (edaspidi: sünnitoetus) makstakse välja kolmes osas:
1) 200 eurot makstakse lapsevanemale sünni registreerimisel;
2) 100 eurot makstakse lapsevanemale lapse ühe aastaseks saamisel;
3) 100 eurot makstakse lapsevanemale lapse kahe aastaseks saamisel.
(2) Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht rahvastikuregistris on
Lasva vald ja tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Lasva valla elanik.
(3) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem Lasva Vallavalitsusele:
1) taotluse, milles märgib oma nime, elukoha aadressi ja enda arvelduskonto numbri;
2) Eesti perekonnaseisuasutuse registreeritud sünnitõend.
(4) Sünnitoetust võib taotleda lapse sünni registreerimisel, üheaastaseks saamisel ja

kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps ja üks tema vanematest on rahvastikuregistri
andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Lasva valla elanik.
(5) Perearsti või sotsiaaltöötaja pretensioonide korral lapse hooldamise või kasvukeskkonna
osas võib vallavalitsus teha otsuse ülejäänud sünnitoetuse üleandmiseks mitterahalises
vormis.
§ 4. Matusetoetus
(1) Matusetoetust makstakse Lasva valla elanike registrisse kantud ja Lasva vallas elanud
isiku surma korral.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, milles märgib oma nime,
elukoha aadressi ja arvelduskonto numbri. Taotlusele lisatakse juurde surmatõendi koopia.
(3) Matusetoetus kantakse taotleja pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist
või makstakse sularahas.
(4) Matusetoetuse suurus on 150 eurot.
§ 5. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
(1) Toetust on õigus saada esmakordselt I klassi astuva õpilase lapsevanemal, tingimusel et
nii õpilase kui lapsevanema elukohaks on Lasva vald.
(2) Toetuse suurus on 64 eurot.
(3) Toetuse taotlemise aluseks on:
1) Kääpa Kooli ja Pikakannu Kooli I klassi astujate nimekiri;
2) Mujale koolidesse I klassi astuja lapsevanema avaldus, milles märgib oma nime, isikukoodi,
lapse nime, isikukoodi, kooli nimetuse, kus laps õpib, elukoha aadressi ning arvelduskonto
numbri.
§ 6. Kooli lõpetamise toetus
(1) Toetust on õigus saada põhikooli ja põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal, kelle
elukohaks on Lasva vald.
(2) Toetuse suurus on põhikooli lõpetajale 20 eurot ja põhikoolijärgse õppeasutuse lõpetajale
35 eurot.
(3) Kooli medaliga lõpetamisel makstakse lõpetajale toetust hõbemedaliga lõpetamisel 100
eurot ja kuldmedaliga lõpetamisel 200 eurot.
(4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, milles märgib oma nime,
isikukoodi, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri ning koopia lõputunnistusest. Taotluse
võib esitada kooli lõpetamise aasta lõpuni.
§ 7. Jõulutoetus lastele ja eakatele
(1) Laste jõulutoetus on kinkepakk, mille saamise õigus on:
1) eelkooliealistel lastel;
2) Lasva vallast pärit asenduskodudes viibivatel lastel ja hoolduspere vanematel sõltumata
elukohast;
3) Lasterikastel peredel (peres on 4 ja enam alaealist last).
(2) Eakate jõulutoetus on kinkepakk, mille saamise õigus on eakatel alates 80. eluaastast.
(3) Jõulupaki saajate arvu ja paki hinna kinnitab vallavalitsus igal jooksval eelarveaastal.
§ 8. Toetus õnnetusjuhtumi korral
(1) Tulekahju või loodusõnnetuse läbi tekkinud eluaseme kahjustuse korral on toetus kuni 960
eurot.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, milles märgib oma nime,
isikukoodi, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri ning lisab juurde dokumendi või kirjelduse
eluaseme kahjustuste kohta.
§ 9. Toitlustustoetus
(1) Toitlustustoetus määratakse põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil
kutseõppeasutuses õppiva lapse, koolieine maksumuse osaliseks või täielikuks

kompenseerimiseks.
(2) Koolieine kompenseeritakse osaliselt neile gümnaasiumis õppivatele või peale põhikooli
kutseharidust omandama asunud õpilastele, kus peres on:
1) 3 või enam last (kompenseeritakse kuni 50%);
2) 1-2 last ja neid kasvatab üksikvanem või vähemalt üks vanematest on puudega või
töövõimetuspensionär või töötu (kompenseeritakse kuni 40%).
(3) Asendushooldusel olevatele lastele nii põhikoolis kui põhikooli järgse õppimise korral
kompenseeritakse koolieine 100% ulatuses.
(4) Pikapäevarühmas õppivate lasterikaste perede laste (4 ja enam last) toitlustamine
kompenseeritakse 100% ulatuses, kuid mitte suuremas ulatuses kui valla munitsipaalkooli
pikapäeva toitlustamise tasu.
(5) Toitlustustoetust makstakse lapsevanema, eestkostja, hooldaja või vajadusel pedagoogi
või sotsiaaltöötaja põhjendatud taotluse alusel.
(6) Taotlus toitlustustoetuse maksmiseks esitatakse 2 korda aastas, hiljemalt 20. septembriks
ja 20. detsembriks vallavalitsusele.
(7) Erandkorras, perekonna sissetulekute olulisel vähenemisel, võib taotleja esitada
toitlustustoetuse taotlus käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatust erineval ajal.
§ 10. Hooldekodu kohamaksu toetus
(1) Määratakse vanaduspensionärile hooldekodusse elama asumisel kohamaksu tasumiseks
määraga 20 eurot kuus.Toetust ei maksta juhul kui Lasva vald osaleb juba hoolduskulude eest
tasumisel.
(2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, milles märgib oma nime,
isikukoodi, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse maksmine lõpetatakse hooldekodust
lahkumisel.
4. peatükk
Rakendussätted
§ 11. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 1.aprillist 2016.a.
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