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Madala sissetuleku piiri
kehtestamine 2018 aastaks
25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni
vald.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016
otsusega 33, Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsusega 44 ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016
otsusega 77 kinnitatud ühinemislepingu punkti 6.1.4 Vinni Vallavolikogu otsustab:
1.Kinnitada madala (neto) sissetuleku piiriks 210 eurot kuus ühe pereliikme kohta:
1.1 Koolitoidu, lasteaiatoidu ja lasteaias osalustasu, ühiselamu üüri toetuse, sõidukulude
kompenseerimise, tervisega seotud kulude hüvitamise toetuse, küttetoetuse ja lastelaagritoetuse
arvestamisel.
1.2 Proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või
rentimise kulu, laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside ning haigla väljastatud
omaosalusarve ja perearsti poolt määratud konsultatsioonid või uuringud hüvitatakse 100 %
ulatuses kuludokumendi alusel.
2.Kinnitada madala (neto) sissetuleku piiriks 300 eurot kuus ühe pereliikme kohta:
2.1 Hüvitamisele kuulub 50 % proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest tulenevate
abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside ning
haigla väljastatud omaosalusarve ja perearsti poolt määratud konsultatsioonid või uuringud
kuludokumendi alusel.
3. Kinnitada madala (neto) sissetuleku piiriks 420 eurot kuus riikliku pensioni saajale ühe
pereliikme kohta täiendava ravimitoetuse maksmisel. Ülempiiriks määrata aastas 150 eurot taotleja
või tema perekonna kohta.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt 2 Pajusti,
30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või
oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
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Sotsiaalteenused ja toetused ühtlustatakse, aluseks võetakse lepinguosaliste kehtestatud kõrgem
toetusmäär lepingu sõlmimise ajal.
Eelnõu on koostatud liituvate valdade hetkel kehtivaid toetuste kordasid ning koostamisel olevat
uut „Sotsiaalhoolekandelise abi korda“ arvestades.
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