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Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluruumi
alaliste kulude piirmäärad Lasva vallas.
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus
(1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud
kulud.
(2) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda ühe pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m²
perekonna kohta.
(3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks arvestatakse kuni 51 m².
§ 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate
alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
1) Üüri piirmäär kuni 2,00€ 1m² kohta kuus;
2) Korterelamu haldamise kulud, sh remondiga seotud kulud kuni 2,00€ 1m² kohta kuus;
3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00€ 1m² kohta kuus;
4) Tsentraalküttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia maksumus - kuni 4,00€ 1m²
kohta kuus;
5) Tsentraalkütteta (ahi- , gaasi- või elektriküttega) eluruumides – kuni 2,00€ 1m² kohta kuus
kuid mitte rohkem kui 450 € aastas ühe leibkonna kohta. Kütte kulu kompenseeritakse
vastavalt piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisel järgnevatel kuudel
kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
6) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 4m³ 1-liikmelise pere kohta
kuus ning kuni 3m³ iga järgneva pereliikme kohta kuus;
7) Tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 35,00€ 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni
20,00 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
8) Majapidamisgaasi maksumus - kuni 20,00€ üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10,00€
iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kulu kompenseeritakse vastavalt piirmäärale
vajadusel ka kuludokumendi esitamisel järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa
kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni, kui järgnevatel kuudel on
toimetulekutoetuse taotlejal õigus toimetulekutoetust taotleda;
9) Maamaksukulud – kuni 0,10€ 1m² kohta üks kord aastas, mille arvestamise aluseks on
kolmekordne elamualune pind;

10) Hoonekindlustuse kulud – kuni 0,10 € 1m² kohta kuus;
11) Olmejäätmete veotasu - kuni 3,00 € 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni 2,00 € iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 26. juuni 2015 määrus nr 1-1.5/7
„Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine.“
(2) Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 26. märtsi 2010 määrus nr 1-1.5/15
„Toimetulekutoetuse taotlemise ja määramise kord“.
(3) Tunnistada kehtetuks Lasva Valllavolikogu 18. märtsi 2008 määrus nr 15
„Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise
kord“.
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.
(5) Määrust rakendatakse alates 01. aprillist 2016.a.
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