

Toidutoetus
1. Koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks.
2. Kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha
maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.
3. Elatusvahendite puudumisel.
Toidutoetust koolieelsetes lasteasutustes/lastehoius võimaldatakse 1. septembrist kuni 30.
juunini.
Toidutoetust kutseõppeasutuses/põhikooli pikapäevarühmas võimaldatakse 1. septembrist
kuni 31. maini.
Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.



Koolitoetus
1. Koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks peredele, kus üldhariduskoolis, kutsekoolis või
tehnikumis õpib vähemalt kaks või enam last.
2. Koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis,
kutsekoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps.
3. Põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel.
4. Kultuuri-ja
spordiüritustest
osavõtuks
(kooliõpilaste
teatrikülastused,
kontserdikülastused,
ekskursioonist
osavõtmised,
spordilaagris
osalemised,
spordiüritustest osavõtmised välismaal jne).
Punktis 1-3 sätestatud toetust antakse üks kord aastas. Punktis 1-2 sätestatud toetuse
taotlust saab esitada alates 15. augustist kuni 30. oktoobrini.



Paljulapselise pere toetus
1. Kolme ja enama lapsega perele laste toimetuleku parandamiseks.
2. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada alates 1. maist kuni 30. juunini.



Nägemise parandamise toetus
Nägemise parandamise toetust võimaldatakse alla 16-aastase lapse nägemisteravust
korrigeerivate vahendite osaliseks hüvitamiseks.

Toetust võimaldatakse kuni 50% prilliklaaside või läätsede maksumusest, kuid mitte rohkem
kui 70 eurot.


Laagritoetus
1. Vähekindlustatud lapsega (lastega) peredele.
2. Puudega last (lapsi) kasvatavale perele.
Toetust antakse kuni 50% ühe laagrivahetuse maksumusest kalendriaastas.

Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere tulu suurusest.
Toetust võimaldatakse:
1. perele, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiri.
Aastal 2015 on riiklik toimetulekupiir inimese kohta
kehtestatud toimetulekupiir 270 eurot.

90 eurot kuus ja kolmekordne riiklikult

Toetuse taotlusele tuleb lisada:
1. taotleja ja tema pereliikmete viimase kuue kuu tulu tõendavad dokumendid või pangakonto
väljavõte;
2. hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.



Õpilase sõidusoodustus (Harku valla liinidel marsruudil kodu-kool-kodu)

Sõidusoodustuse saamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või täisealiseks saanud õpilane Harku
Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohase taotluse.
Sõidukulude omaosaluse tasumisest on vabastatud:
1) eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane;
2) pere, kus on kolm või enam last;
3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset
riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;
4) vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere muudel põhjendatud juhtudel taotluse
läbivaataja otsuse alusel.


Harku valla koolieelsete lasteasutuste osalustasust vabastamine

Osalustasust vabastatakse vanem, kelle rahvastikujärgne elukoht asub Harku vallas. Ka lapse
rahvastikujärgne elukoht peab olema Harku vald.
Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:
1) pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;

2) pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;
3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset
riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;
4) pere, kus huvikoolis käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.
Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel
avaldatud vormikohase avalduse.


Harku valla huvikooli osalustasust vabastamine

Osalustasust vabastatakse vanem, kelle rahvastikujärgne elukoht asub Harku vallas. Ka lapse
rahvastikujärgne elukoht peab olema Harku vald.
Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:
1) pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
2) pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;
3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset
riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;
4) pere, kus huvikoolis käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.
Harku valla huvikoolid on Tabasalu Muusikakool ja kunstiklass.
Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel
avaldatud vormikohase avalduse.



Esmakordselt kooli mineva lapse toetus – toetust võimaldatakse ühele lapse vanematest, kui
laps ja lapse vanemad on valla elanikud ning mõlemad lapse vanemad on valla elanikud olnud
lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31.detsembrist. Lapse vanematel ei tohi olla
täitmata rahalisi kohustusi valla ees.
Taotluse toetuse saamiseks võib esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30.
novembrini.



Ujumistoetus – nelja ja enama lapsega peredele ujumisteenuse kasutamiseks üsk kord
kalendrikuus Tabasalu Spordikompleksi ujulas. Ujumistoetust taotleva pere liikmed peavad
olema valla elanikud taotluse esitamise päeval.



Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse koolitoetus – toetust saab taotleda kui
laps on valla elanik ning õpib kas põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil
kutseõppeasutuses.
Toetust makstakse igakuiselt 1. septembrist kuni 30. juunini. Taotluse toetuse saamiseks
võib esitada eestkostja, kasuvanem või hooldaja üks kord aastas 15. septembriks.



Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus – toetust võimaldatakse töötu ja teise
ravikindlustuseta isiku hädavajaliku ravikulu, puude astme ja töövõimekaotuse protsendi
määramiseks tehtavate kulude osaliseks hüvitamiseks. Taotlusele tuleb lisada pere- või
raviarsti põhjenduskiri ning raviasutuse arve või kulukandmist tõendav dokument.



Ühekordne sotsiaaltoetus
1. Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (pereliikme raske haigus või invaliidistumine,
loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu), mille tõttu on satutud
raskesse majanduslikku olukorda.
2. Töötule või tööotsijale tööotsimisega seotud sõidukulude tasumiseks.
3. Muudel ettenägematutel asjaoludel.



Jõulutoetus
1. Kolme- ja enamalapselisele perele.
2. Üksikvanemale.
3. Eestkoste-ja kasuperele.
4. Puudega lapsega perele.

Lisaks teeb Harku vald koostööd Toidupangaga, et abistada vähekindlustatud peresid.



Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega
perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest
vahenditest.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kus kasvab vähemalt üks riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
1. perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel
kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
või
2. perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest
toimetulekutoetus.
Taotlejaks saab olla see perekonna liige, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse
või laste eest lapsetoetust. Seega peab kohaliku omavalitsuse poole pöörduma see lapsevanem, kes
on taotlenud ka lapsetoetust (olenemata sellest, kelle arvelduskontole lapsetoetus laekub).
Perekonna peale saab esitada ainult ühe avalduse.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemine

Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda kohalikust omavalitsusest (valla- või linnavalitsusest), kelle
haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht.
Avaldust toetuse saamiseks saab esitada kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval).
Avaldusele tuleb märkida kõigi perekonnaliikmete nimed ja isikukoodid või sünniajad.
Juhul, kui perekonnale eelmisel kalendrikuul toimetulekutoetust ei määratud, tuleb avaldusele lisada
dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete netosissetulekuid avalduse esitamisele eelnenud
kolmel kuul, elatise maksmise korral ka makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust
ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toetuse taotleja seda oma allkirjaga.
Toetust määratakse korraga kolmeks taotlemisele järgnevaks kuuks, kuid see makstakse välja igal
kuul eraldi, mitte kolme kuu eest korraga.
Sissetulekupiir
Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2015.
aastal perekonna esimesele liikmele 329 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele
perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 164,5 eurot kuus ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus.
2015. aastal on vajaduspõhine peretoetus 45 eurot kui peres kasvab 1 laps ja 90 eurot perele, kus
kasvab vähemalt 2 last.



Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust maksab kohalik
omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu
netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud
toimetulekupiir.
Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2015. aastal üksi elavale inimesele või
perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on
2015. aastal 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 72
eurot kuus.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise
majapidamisega:
1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Perekonna koosseisu loetakse ka kuni 24-aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende
rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonnaliikmete elukoha
aadressiandmetega.
Sissetulekuna arvestatakse kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina
seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused (v.a
kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse
kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema
toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse (eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning
kehtestatud piirmäärade ulatuses) arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi
alalised kulud:









tegelik korteriüür või hooldustasu;
kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
tarbitud elektrienergia maksumus;
tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
tegelik olmejäätmete veotasu.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul
saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik
dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluruumi alalised kulud, siis lisab
ta avaldusele dokumendid, mis tõendavad:
1. eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku
aluse muutumisel);
2. toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluruumi alalisi kulusid. Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate
esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud
järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
 kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

sünnitoetus - 350 eurot;
esmakordselt koolimineva lapse toetus - 70 eurot;
eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse koolitoetus - 65 eurot;
koolitoetus põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel - 65 eurot;
koolitoetus koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis,
kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt kaks last - 160 eurot;
6) koolitoetus koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis,
kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps- 100 eurot;
7) toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele - 38 eurot;
8) toidutoetus gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käivale
lapsele - 25 eurot;
9) toidutoetus elatusvahendite puudumisel - 35 eurot;
10) paljulapselise pere toetus - 70 eurot lapse kohta;
11) ühekordne sotsiaaltoetus kinnipidamiskohast vabanenule - 30 eurot;
12) küttetoetus - 130 eurot;
13) tähtpäevatoetus - 35 eurot;
14) matusetoetus - 130 eurot.
1)
2)
3)
4)
5)

KÜSIMUSTE KORRAL VÕTTA ÜHENDUST:
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKONNA JUHATAJA – TIIA SPITSÕN TEL 6003 867;
e-post: tiia.spitson@harku.ee.

