
Sotsiaalabiameti kaudu ühekordse 

materiaalse abi osutamise 

kord 

 

1. Antud korra eesmärk on ühekordse materiaalse abi saamise õigust omavate 

isikute kindlaksmääramine ning selle abi osutamine. 

2. Ühekordse materiaalse abi osutamise finantseerimise allikad on: 

 riiklikud ja linna eelarvelised väljamaksed; 

 sponsorabi; 

 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused. 

3. Ühekordset materiaalset abi võib osutada avaldajale: 

 rahasummana; 

 toitlustamisena teatud perioodi jooksul; 

 toidupakkidena; 

 humanitaarabi korras riiete, jalanõude, majapidamistarvete vmt soetamise või 

väljastamisena. 

4. Vajaduse korral võib raha üle kanda asutusele avaldajale vastava teenuse 

osutamiseks. 

5. Erandjuhul võib avaldajale osutada kombineeritud materiaalset abi (raha, 

toiduained, riietusesemed). 

6. Ühekordse materiaalse abi saamise õigus on: 

6.1.  alaealiste lastega peredel, kus vanemad on kaotanud töötu staatuse ning kellel 

pole peale laste dotatsiooni muud sissetulekut; 

6.2.  vähese sissetulekuga peredel, kus lapsed tegelevad tasulistes ringides, 

stuudiotes, spordisektsioonides, muusika- ja kunstikoolides; 

6.3.  üksikutel ning üksikult elavatel pensionäridel ja invaliididel, kellel on raske 

materiaalne olukord; 

6.4.  kolme ja enama lapsega peredel, kellel pole peale laste dotatsiooni stabiilset 

tuluallikat; 

6.5.  pensionieelikutel (vanuses 55 ja enam aastat), kes on kaotanud töötu staatuse 

ning kellel ei ole sissetulekut; 

6.6.  ajutiselt raskesse materiaalsesse seisundisse sattunud isikutel; 
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6.7.  loodusõnnetustes kannatada saanud isikutel; 

6.8.  sotsiaalsete garantiideta isikutel, kellel puudub pidev elukoht ning sissetulek; 

6.9.  mujalt saabunud Eesti Vabariigi elanikel, kes on Narva linnas sattunud 

kriisiolukorda. 

7. Punktis 6.6 märgitud isikutele võib osutada järgmist abi: 

 arsti suunamiskirja olemasolul väljapoole Narvat eriarstide juurde uuringutele 

sõidu maksumuse tasumine; 

 prillide, kuuldeaparaatide ja ravimite osaline tasumine; 

 eluliselt vajalike majapidamistarvete, sanitaartehniliste, elektri- ja gaasitarvete 

(defektitunnistuse olemasolul) soetamine ja remont, samuti ülaltoodud 

aparatuuri kontrollmõõturite osaline kompenseerimine. 

8. Ühekordse materiaalse abi saamiseks esitavad abivajajad Sotsiaalabiametile 

motiveeritud avalduse ning isikut tõendava ja elukohta kinnitava dokumendi. 

9. Sotsiaalabiametile võib avalduse esitada ka sotsiaalteenistuse töötajate kaudu, 

ühiskondlike organisatsioonide taotlusel, linnavalitsuse juhtivtöötajate soovitusel või 

hooldajate poolt. 

10. Ühekordse materiaalse abi osutamise otsuse võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor 

või tema asetäitja. 

11. Sotsiaalabiamet esitab linnavalitsuse Rahandusametile iga kuu aruande vahendite 

kasutamise kohta. 

 

 

_________________ 


