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Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 4 alusel

§ 1. Üldsätted
Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi eelarvest raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord Albu vallas.
§ 2. Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine
(1) Albu Vallavalitsus võib kasutada riigi eelarvest raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejääki (edaspidi „ülejääk”) raske või sügava puudega lastele ja nende peredele
osutatud alljärgnevate teenuste (edaspidi „teenus”) eest tasumiseks:
1) tugiisikuteenus;
2) transpordikulud;
3) nõustamisteenus;
4) psühhoteraapia;
5) rehabilitatsiooniteenus;
6) eluruumi kohandamine.
(2) Albu Vallavalitsus võib kasutada ülejääki teenuste väljatöötamiseks ja arendamiseks tehtavate
alljärgnevate kulude katmiseks:
1) seminarid;
2) koolitus;
3) teenuse osutamisega seotud ruumide üür;
4) puuetega laste transporditeenuse osutamiseks transpordivahendi soetamine või kohandamine.
§ 3. Teenuse rahastamine
(1) Teenust rahastatakse juhul kui raske või sügava puudega lapse ja vähemalt ühe vanema või
eestkostja või perekonnas hooldaja elukoht on riikliku rahvastikuregistri andmetel Albu vallas.
(2) Teenust rahastatakse sõltuvalt rahaliste vahendite olemasolust.
§ 4. Teenuse rahastamise taotlemine ja määramine
(1) Teenuse rahastamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse
Albu Vallavalitsusele.
(2) Taotlusele lisatakse:
1) lapse sünnitõend või -tunnistus (esmakordsel taotlemisel);

2) taotleja isikut tõendav dokumendi koopia;
3) arstliku ekspertiisi komisjoni otsus puude määramise kohta;
4) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan, selle olemasolul;
5) taotlemise periood;
6) andmed teenuse osutaja kohta (nimetus, aadress, kontaktandmed).
(3) Sotsiaal- ja lastekaitsenõunik kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele
ja hindab teenuse vajadust.
(4) Sotsiaalteenuse rahastamise või mitterahastamise otsustab Albu vallavalitstus.
(5) Osutatud teenuse eest tasub Albu Vallavalitsus teenuse osutajale.
(6) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult juhul, kui:
1) valla eelarves selleks ettenähtud vahendid on lõppenud;
2) teenuse vajaduse hindamisel on selgunud, et soovitud teenust pole taotlejale vaja või taotleja
abivajadust on võimalik rahuldada muu abi osutamise kaudu.
§ 5. Aruandlus ja kontroll
(1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida rahaliste vahendite sihtotstarbelist kasutamist.
(2) Rahaliste vahendite mittesihtotstarbelise kasutamise korral on vallavalitsusel õigus nõuda
rahastatud osa tagasi maksmist teenuse saajalt.
(3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta vallaeelarvesse
teenuste osutamiseks ja arendamiseks.
§ 6. Määruse rakendamine
(1) Albu Vallavolikogu 22. novembri 2007. a määrus nr 16 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub .....................
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Seletuskiri
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 12 6 lg 4 alusel, mis annab vallavalitsusele õiguse
kasutada riigieelarvest valla eelarvesse laekuva lapsehoiuteenusele õigustatud isikule osutatavate
lapsehoiuteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite ülejääki raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks. Eelnõuga asendatakse senine Albu
Vallavolikogu 22. novembri 2007. a määrus nr 16 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise kord“, milles oli sätestatud trasnporditeenuse osutamine. Eelnõuga
laiendatakse oluliselt oustatavate teenuste nimekirja (§ 2 lg 1) ning võimaldatakse kasutada nimetatud
ülejääki ka puuetega lastele mõeldud teenuste väljatöötamiseks ja arendamiseks tehtavate kulude
katmiseks (§ 2 lg 2). Teenuseid osutatakse Süda Eesti Sotsiaalkeskuses, Järvamaa Haiglas ja vajadusel
ka muudes asutustes, kus neid teenuseid pakutakse ning teenuste osutamise eest tasutakse teenuse
osutamise korral otse osutajale.

