SELETUSKIRI
Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“ muutmise eelnõu juurde
Määruse eelnõu § 2 punktid 7 ja 8 sätestavad, keda loetakse käesoleva korra mõistes
vähekindlustatud isikuks ning seavad aluse toetuse maksmiseks.
Asjaolul, et kaupade ja teenuste hinnad on 2018. aastast alates tõusnud, mil Viljandi
Vallavolikogu kehtestas sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra, on vajalik
puudustkannatavate ja toimetulekuraskustes inimeste paremaks abistamiseks tõsta piirmäära,
mille alusel ühekordset sotsiaaltoetust makstakse.
Riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määr on 150 eurot kuus.
Määruse eelnõu näeb ette just 2- ja enamaliikmelistele peredele arvestusliku määra tõstmist,
sest üheliikmelise pere määr on hetkel kehtiva korra alusel kahekordne toimetulekupiir
(150+150 eurot) ning pärast määruses nimetatud kommunaalkulude tasumist peaks 300 eurost
piisama, et kuu aega üksi ära elada (osta toitu ja esmatarbekaupu).
Tabelis nr 1 on välja toodud võrdlus hetkel kehtiva arvestuse aluseks oleva toimetuleku
piirmäära (1,25) ja kehtestatava piirmäära osas (1,5) ning veerus Erinevus on näha rahalise
muutuse summa eelnevaga võrreldes.
Toimetuleku piirmäär
Perekonnaliikmete
arv
2
3
4
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7
Tabel nr 1.

1,25
375
562,5
750
937,5
1125
1312,5

1,5
450
675
900
1125
1350
1575

Erinevus
75
112,5
150
187,5
225
262,5

Määruse eelnõu § 13 lõiget 2 punkti 7 muudetakse asjaolul, et seoses koroonapandeemia
levikuga Eestis on enamus koole kas püsivalt või osaliselt viidud kaugõppele. Hetkel
kompenseerimisele kuuluv telefoni kulu perekonna kohta 10 eurot leibkonna kohta kuus ei kata
tegeliku internetitarbimise kulu lastega peredel, kui kogu õppeprotsess toimub kodus. Ka üksi
elavate või ainult täiskasvanutega perekondade kohta tõuseb piirmäär, mida arvestatakse
sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise protsessis, sest ka puudustkannatavatel inimestel
peavad olema võrdsed võimalused internetiteenuseid tarbida ajal, kui koroonakriisis on
nimetatud lähenemine kõige turvalisem.
Sotsiaaltoetust määratakse ja makstakse erinevate majanduslike probleemide lahendamiseks.
Enim küsitakse sotsiaaltoetust küttepuude, ravimite, invaabivahendite omaosaluse,
meditsiiniteenuste omaosaluse ja igapäevaelu kulutuste katteks. Keskeltläbi taotleb ühes
kalendrikuus toetust 20 leibkonda/üksikisikut.
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