Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele
toiduraha ning osalustasu maksmine
Toetus on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust makstakse leibkonna
netosissetuleku suurust arvestades. Vähekindlustatud isikuks loetakse inimest, kelle sissetulek ühes
kuus on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir ning vähekindlustatud
leibkonnaks loetakse peresid, kelle sissetulek ühes kuus leibkonna liikme kohta on väiksem kui 1,5kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir. Toimetulekutoetuse määr on 150 eurot üksi elava
isiku või perekonna esimese liikme kohta ning perekonna igale alaealisele liikmele on toetuse
määraks 180 eurot kuus. Toimetulekupiiri suurus perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele
liikmele on 120 eurot kuus. Lisaks sissetulekutele arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda,
tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid
taotlusele eelnenud 3 kuul. Ühtlasi võetakse arvesse ka taotleja ja/või tema leibkonna kasutuses või
omandis olevad vallas- ja kinnisasjad.
Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla õigusaktide alusel makstavaid
sotsiaaltoetusi, tööturukoolitusel, tööpraktikal ja tööharjutusel osalemiseks makstavaid stipendiume,
sõidu- ja majutustoetusi, riigi tagatisel antavaid õppelaene. Lasteaia toiduraha ja osalustasu
maksmisel ei võeta sissetulekutes arvesse riiklikke peretoetusi.
Laene, võlgnevusi, täitenõudeid ja tasulisi raviteenuseid ei arvestata toetuse määramisel leibkonna
väljaminekute hulka. Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on
jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald.
Lasteaiatoidu ja/või osalustasu maksmisest vabastamise taotlusele lisatakse:
1) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
2) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte.
Toetuse taotluste menetlemisel on vallavalitsusel õigus ja kohustus nõuda taotlejalt täiendavaid
andmeid vara (kinnisvara, vallasvara, aktsiad, osakud jm) ja kulutuste kohta ning selgitusi taotluses
toodud andmete õigsuse tõestamiseks.
Toiduraha ja osalustasu makstakse kuni üheks õppeaastaks.

NB! Jõelähtme Vallavalitsus ei kustuta juba tekkinud toiduraha ja osalustasu
võlga. Seetõttu palume tekkinud makseraskuste korral pöörduda kiiremas
korras vallavalitsuse sotsiaaltöötajate poole, et leida parimad lahendused
tekkinud olukorrale.
Täpsem info ja toetuse avalduse vorm valla kodulehel http://joelahtme.kovtp.ee/et/

Vallavalitsuse ametnike kontaktid:
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba – 605 4860, e-post: kristiina.valba@joelahtme.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Liivi Vain – 605 4880, e-post: liivi.vain@joelahtme.ee

