EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

05.03.2019 nr 1-4/27

Määruste muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
§ 1. Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1-2/2 "Sissetulekust
mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruses nr 1-2/2 "Sissetulekust mittesõltuvate
toetuste määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetust makstakse:
1) surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elanud isiku surma korral matuse
korraldajale või;
2) erandkorras matuse korraldajale, kes on rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elanik ning
kes taotleb toetust isiku matmise kuludeks, kellel puudus rahvastikujärgne elukoht või kelle eest
ei ole saadud matusetoetust teisest kohalikust omavalitsusest.";
2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Erandjuhul makstakse toetus lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald
ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumil asuvas koolis, kui:
1) lapse erivajadustele vastavat kooli Põlva vallas ei ole;
2) lapse registrijärgsele elukohale lähim kool asub teise omavalitsuse haldusterritooriumil.".
§ 2. Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1-2/3 "Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruses nr 1-2/3 "Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Toetus määratakse retseptravimite ja invatehniliste abivahendite rentimise või soetamise
kulude hüvitamiseks.";
2) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Ravikindlustuseta isikute ravikulud kompenseeritakse tingimusel, et enne raviasutusse
pöördumist on Põlva Vallavalitsus väljastanud ravikindlustuseta isikule garantiikirja kulude
kompenseerimise kohta.".
3) paragrahvi 14 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta, mis on 200 eurot või väiksem,
teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase
taotluse esitamisest.
(5) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta, mis on suurem kui 200 eurot,
teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.".
§ 3. Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 1-2/8 "Sotsiaaleluruumi üürile
andmise ja kasutamise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruses nr 1-2/8 "Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja
kasutamise kord" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Otsuse eluruumi üürile andmise või üürile andmisest keeldumise kohta teeb
sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase
taotluse esitamisest.";
2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on sotsiaalosakonna juhatajal
või teda asendaval ametnikul sotsiaalabikomisjoni ettepanekul õigus vastav otsus kehtetuks
tunnistada.";
3) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Otsuse lepingu pikendamise ja tähtaja kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav
ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.";
4) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Lepingu võib erakorraliselt üles öelda uut eluruumi vastu andmata või anda üürile senisest
vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudev eluruum, teatades sellest üürnikule ette
vähemalt 30 päeva, kui:
1) üürnik ei täida lepingus sätestatud tingimusi või;
2) määruse paragrahvis 2 nimetatud eluruumi taotlemise aluseks olnud asjaolude äralangemisel
või;
3) üürniku alalisel lahkumisel eluruumist või;
4) sotsiaaleluruumi taotlemisel aluseks olnud käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud
vajaduse äralangemisel või,
5) kui üürnik ei asu lepingu sõlmimisest alates 30 päeva jooksul eluruumi kasutama või;
6) muudel objektiivsetel asjaoludel.".
5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Otsuse lepingu erakorralise ülesütlemise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda
asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul asjaolude teadasaamisest.".
§ 4. Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 1-2/11 "Sotsiaaltranspordi
teenuse osutamise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruses nr 1-2/11 "Sotsiaaltranspordi teenuse
ositamise kord" paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Teenuse osutaja osutab teenust puuetega inimestele transporditeenuse osutamiseks sobiva ja
tehnilistele nõuetele vastava transpordivahendiga.".
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. aprillil.
/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.03.2019 määruse eelnõu nr 1-4/27 "Määruste
muutmine" juurde
Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt on volikogu
ainupädevuses toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise
korra kehtestamine.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja
-toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku muuta järgmisi Põlva Vallavolikogu õigusakte:
1. Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määrus nr 1-2/2 "Sissetulekust mittesõltuvate
toetuste määramise ja maksmise kord"
Määruse paragrahvi 6 (Matusetoetus) muutmise vajadus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06.02.2015
määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi
vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" muudatuste jõustumisest 01.03.2019.
Muudatused puudutavad riigi poolt kohalikele omavalitsustele matusetoetuse maksmiseks
eraldatud toetuse kasutamist. Nimetatud määruse § 3¹ kohaselt peab iga kohalik omavalitsus
kehtestama põhikorra kõrval, kus makstakse toetust lahkunu elukoha põhiselt, ka erandkorra, kus
makstakse toetust valla elanikust matuse korraldajale, kui lahkunul puudub rahvastikujärgne
elukoht. Kui isikule on matusetoetust makstud teisest kohaliku omavalitsusest, ei pea
omavalitsus isiku abivajadust hindamata matusetoetust maksma. Muudatuste eesmärgiks on
välistada need erandlikud olukorrad, kus lahkunu matuse korraldamiseks ei olnud võimalik saada
toetust ühestki omavalitsusest.
Määruse paragrahvi 7 lõike 2 muutmise vajadus tuleneb olukorrast, kus laps, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, kuid kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima
teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis põhjusel, et see on tema elukohale
lähim kool. Sellisel juhul ei saa laps esimesse klassi astuja toetust Põlva vallalt ega ka teiselt
omavalitsuselt. Põlva vald soovib väärtustada kõiki valla lapsi ühetaoliselt ja seda ka siis, kui
Põlva valla laps asub õppima elukohale lähimas koolis, mis asub teise kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumil.
2. Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määrus nr 1-2/3 "Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord"
Määruse paragrahvi 9 lõikest 1 ja 5 jäetakse välja haigla visiidi- ja voodipäevatasu toetus.
Määruse paragrahvi 14 lõigete 4 ja 5 muudatus võimaldab sotsiaalosakonna juhatajal teha otsuse
sotsiaaltoetuse määramiseks kuni 200 euroni (hetkel 199,99 eurot).
3. Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 1-2/8 "Sotsiaaleluruumi üürile andmise
ja kasutamise kord"
Määruse paragrahvi 4 lõike 1 muudatusega antakse sotsiaaleluruumi üürileandmise
otsustupädevus osakonna juhatajale või teda asendavale ametnikule. Sarnaselt muudetakse ka
määruse paragrahvi 5 lõige 3 ja paragrahvi 6 lõige 2.
Määruse paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse erakorralise lepingu ülesütlemise aluseid (lisatakse:
üürniku alalisel lahkumisel eluruumist või; sotsiaaleluruumi taotlemisel aluseks olnud käesoleva
määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud vajaduse äralangemisel või; kui üürnik ei asu lepingu
sõlmimisest alates 30 päeva jooksul eluruumi kasutama)

Määruse paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Otsuse lepingu erakorralise ülesütlemise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda
asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul asjaolude teadasaamisest.".
4. Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 1-2/11 "Sotsiaaltranspordi teenuse
osutamise kord"
Määruse paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Teenuse osutaja osutab teenust puuetega inimestele transporditeenuse osutamiseks sobiva ja
tehnilistele nõuetele vastava transpordivahendiga.".
Määruse muudatuse kohaselt ei pea teenuse osutaja transpordivahendit omama.
Määrusega tehakse muudatused sotsiaalvaldkonna õigusaktides.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. aprillil.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 13.03.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjonile.
Määruse jaotuskava
Riigi Teataja
Sotsiaalosakond
Eelnõu koostajad
sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma
jurist Kristi Viert

