
  

  

  

  

TARTU LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

  

Tartu, Raekoda 18.10.2022 nr 16

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse 

määramiseks

  

  

Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 13. oktoobri 2022. a määruse nr 35 

"Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmine" § 1 alusel ning 

arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikeid 5 ja 6.

 

§ 1. Eluasemekulude piirmäärad

 

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad 

eluasemekulud järgmiselt: 

1) eluruumi üldpinnaga alates 33,01 m² üür kuni 10,00 eurot 1 m² kohta kuus;

2) eluruumi üldpinnaga 18,01 m² kuni 33,00 m² üür kuni 12,00 eurot 1 m² kohta kuus;

3) eluruumi üldpinnaga kuni 18,00 m² üür kuni 15,00 eurot 1 m² kohta kuus;

4) eluruumi üldpinnaga alates 33,01 m² eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse 

(sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse) kulu kuni 10,00 eurot 1 m² kohta kuus;

5) eluruumi üldpinnaga 18,01 m² kuni 33,00 m² eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse 

(sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse) kulu kuni 12,00 eurot 1 m² kohta kuus;

6) eluruumi üldpinnaga kuni 18,00 m² eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse 

(sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse) kulu kuni 15,00 eurot 1 m² kohta kuus;

7) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot 1 m² kohta kuus;

8) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 3,00 eurot 1 m² kohta kuus;

9) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 20,00 eurot iga pereliikme kohta 

kuus;

10) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 45,00 eurot iga 

pereliikme kohta kuus;

11) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15,00 eurot 1 m² kohta kuus. Juhul 

kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel 

piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi 

esitamiseni;

12) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 80,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 60,00 eurot 

iga järgneva pereliikme kohta kuus;

13) majapidamisgaasi maksumus kuni 20,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 16,00 eurot iga 

järgneva pereliikme kohta kuus; 

14) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,13 eurot 1 

m² kohta kuus;

15) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m² kohta kuus;

16) olmejäätmete veotasu kuni 8,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 6,00 eurot iga järgneva 

pereliikme kohta kuus.

 

§ 2. Määruse jõustumine 

.

https://www.riigiteataja.ee/akt/shs#para133


§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. novembril 2022. a.
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