
Ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 19. mai 2016 koosolek  

PROTOKOLLI LISA   

 

Universaalsed sihtgrupitoetused  

1. Sünnitoetus  

 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  220 €  Sünni järel 200 + 

lapse 1,5-aastaseks 

saamisel 200  

NB! Hinda tõsteti al 

1.04.16, seega varem 

sündinud lapsed 

saavad veel teise osa 

suuruses 192 eurot.  

200 € Kehtiv kuupalga 

alammäär  

(2016. aastal 430€)  

Sünnitoetus 330 € 

(lapse sünni järel 130 

€; 1,5a saamisel 100 

€; 3a saamisel 100 €)  

Suuruse 

kinnitab 

vallavolikogu 

eelarveaastaks, 

2016.a 200 € 

Nõuded  Laps sünni 

registreerimisel 

rahvastikuregistrisse 

Karula valla elanikuna ja 

kui vähemalt üks 

lapsevanematest on lapse 

sünnile eelnenud perioodil 

olnud 6 kuud Eesti 

rahvastikuregistri 

andmetel Karula valla 

elanik. Toetust on 

võimalik taotleda kahe 

kuu jooksul.  

Laps peab olema 

meie sünni 

registreerimisel (ehk 

siis vähemalt 1 

vanem, soovitavalt 

ema) ja mujalt ei saa. 

Vahepeal elukohta ei 

vaheta. Teise osa 

saab, kui sai ka 

esimese osa, 

juurdekolijad ei saa.  

Lapse vanemale, 

kelle elukoht on 

registreeritud 

Taheva vallas, 

samuti 

registreeritakse 

lapse elukoht.  

Toetust saab 

taotleda üks 

vanematest, kelle 

elukoht on 

registreeritud 

Tõlliste vallas. 

Samuti peab lapse 

esimene elukoht 

sünnijärgselt olema 

registreeritud 

Tõlliste valda. 

Toetust saab taotleda 

üks vanematest, kelle 

elukoht on 

registreeritud Valga 

linnas. Samuti peab 

lapse esimene 

elukoht sünnijärgselt 

olema registreeritud 

Valga linna. 

 

Otsus 

(konsensuslik)  

Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse sünnitoetustest samade reeglite alusel, mis täna Valgas kehtivad. Sünnitoetus 

(otsuse kohaselt 430 €) makstakse välja kolmes osas: 1) esimene osa lapse sündides; 2) teine osa siis, kui laps saab 1,5aastaseks; 3) 

viimane osa siis, kui laps saab 3aastaseks. Tervel perioodil peab olema sissekirjutus vähemalt ühel lapsevanemal ja lapsel samas 

kohaliku omavalitsuse üksuses. Summa otsustati täna kehtivate suurima sünnitoetuse järgi, mis on Tõlliste vallas.  



2. Toetus 1. klassi minevale lapsele / Ranitsatoetus  

 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  160 €  Eelarves ette nähtud summa. 

Katab ära esmased 

õppevahendid, mille ostab 

korraga ära klassijuhataja. 

Kui vaja, siis sama summa 

sisse peab mahtuma ka 

koolikott. Laps saab 1.09 

koolikoti koos kõige alguses 

vajalikuga. Pere ei saa raha.  

100 €  25% kuupalga 

alammäärast 

100 €   

Nõuded  Esmakordselt kooli 

mineva lapse toetust 

makstakse Lüllemäe 

Põhikooli või Valga 

Vene Gümnaasiumi või 

nõustamiskomisjoni 

otsuse alusel 

erivajadustega laste kooli 

esimesse klassi astunud 

lapse vanemale, 

eestkostjale või 

perekonnas hooldajale 

avalduse alusel peale 

kooli tõendi laekumist. 

Toetust on võimalik 

taotleda jooksva aasta 31. 

oktoobrini.  

Otsustatakse ühekordse 

toetuse põhimõtte järgi. 

Kulutatakse nii palju, kui sel 

aastal eelarves on. Ainult 

Keeni PK lastele (saab ka 

Õru valla laps, kui nii 

otsustame) ja hariduslike 

vajadustega erikooli 

minejale.  

Lapsele, kes 

alustab õppimist 

Hargla Koolis.  

Toetust 

taotleva 

lapsevanema 

ja õppima 

asuva lapse 

elukohaks 

peab olema 

registreeritud 

Tõlliste vald 

Toetust 

taotlev 

lapsevanema 

ja õppima 

asuva lapse 

elukohaks 

peab olema 

registreeritud 

Valga linn.  

 

Otsus 

(konsensuslik)  
Ranitsatoetus peab jääma, laieneb kogu piirkonnale, rahvastikuregistri alusel – 160 € (suurima toetuse järgi – Karula).  

 

 



3. Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus  

 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa    20 €/õppeaasta  

(KÕIGILE 

KOOLIS 

KÄIJATELE)  

 130 €   

Nõuded      Iga-aastane toetus perele, milles kolm- või 

enam kuni 19-aastast last õpivad päevase 

õppe-vormiga koolis või kaugõppe-vormis 

põhi-hariduse omandamise korral. Toetust 

on õigus taotleda ühel Valga linna elanikuks 

registreeritud lapsevanematest ja laste 

elukoht peab olema samuti Valga linna 

registreeritud. 

 

Otsus 

(konsensuslik)  

Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse kolme- ja enamalapselise pere koolitoetust 130 € perekonna kohta aastas. Seda 

tehakse hetkel Valgas kehtivate põhimõtete alusel.  

 

4. Matusetoetus  

 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  150 €   150 €   120 €  Suuruse kinnitab 

vallavolikogu 

eelarveaastaks. 

2016.a 65 € 

Nõuded  Matusetoetus makstakse 

lahkunu omastele või matuse 

korraldajale, kui lahkunu 

rahvastikuregistri järgne 

viimane alaline elukoht oli 

Karula vald. Toetust on 

võimalik taotleda kolme kuu 

jooksul peale surmatunnistuse 

välja andmist.  

Määruses on 

võimalus aga 

volikogu ei ole 

peale 1998. aastat 

kehtestanud.  

Matusetoetust 

ei maksta  

kui isik on 

viimase aasta 

jooksul olnud 

Taheva valla 

poolt 

rahastatud 

hooldekodu 

teenusel.  

Sostiaalkomisjoni 

otsusega.  

Matusetoetust 

makstakse Valga 

linnas elanud isiku 

matmise kuludeks 

sellele inimesele, kes 

võttis matmise kulud 

enda kanda.  

 

Otsus 

(konsensuslik)  

Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse universaalset matusetoetust 150 € (lahkunu viimane elukoht peab olema 

registreeritud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses; matja elukoht ei ole oluline). Summa otsustati täna kehtivate suurimate 

matusetoetuste järgi – Karula ja Taheva; 150 € ei kata isegi mitte kirstu hinda.  

 



5. Gümnaasiumi- ja keskkooli õpilase toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  - -  40 € / kuus / VG  

25 € / kuus / muu  

   

Nõuded  - -     

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta.  
 

6. Põhikooli lõpetamise toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  160 €  Iga aasta eelarves ette 

nähtav summa  

20 €  Vastavalt 

võimalustele ja 

õppetulemustele.  

 Määratakse 

vallavolikogu poolt 

enne kooliaasta lõppu 

2015.a 40 € 

Nõuded  Koolilõputoetust 

makstakse 1) 

põhikooli lõpetanule; 

2) Lüllemäe 

Põhikooli, Valga 

Vene Gümnaasiumis 

või erivajadustega 

laste koolis põhikooli 

lõpetanule.  

 

Keeni Põhikooli 

lastele tasuta 

lõpuekskursioon. Kui 

klass ei saa 

ühisürituses 

kokkuleppele, siis 

raamatupoe 

kinkekaart a`20 eurot.  

    

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta.  
 

7. Gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamise toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  - Gümnaasiumi 

lõpetaja toetus 

(sõltub tulemusest: 

medal 100 €; ainult 4-

5-ed 65 €; ülejäänud 

32 €.   

25 €  Vastavalt 

võimalustele ja 

õppetulemustele. 

 Määratakse 

vallavolikogu poolt 

enne kooliaasta lõppu 

2015.a 80€ 

Nõuded  - Otsustatakse 

ühekordse toetuse 

põhimõtte järgi 

individuaalselt  

    

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta.  



 

8. Kõrgkooli lõpetamise toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa    35 €     

Nõuded        

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta.  

 

9. Kütte(puude)toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa     45% kuupalga 

alammäärast 

  

Nõuded     Üksik üle 70 aastane 

pensionär, KELLEL 

POLE 

ÜLALPIDAJAID  

  

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta. Küttepuude toetus läheb täiendavate vajaduspõhiste toetuste alla, 

sest see peab olema seotud taotleja sissetulekuga (ehk pole universaalne toetus). 

 

10. Õpilase huvitegevuse toetus  
 Karula Sangaste Taheva Tõlliste Valga Õru 

Summa  -  10 €/kuus    

Nõuded  - Ei ole olemas. Kui 

hädasti vaja, siis 

otsustatakse 

ühekordse toetuse 

põhimõtte järgi 

individuaalselt. 

Kooliperioodil  Lapsevanema 

põhjendatud avalduse 

alusel 

  

Otsus (konsensuslik)  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses sellist universaalset toetust ei maksta.  

 


