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Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks volituste andmine
Sotsiaalkindlustusamet on teinud kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku välismaalasele
rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) § 73 lõike 31 alusel halduslepingute sõlmimiseks.
VRKS § 73 lõige 4 näeb ette, et kohaliku omavalitsuse üksused täidavad halduslepingu alusel
riiklikke haldusülesandeid rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmisel ja osutavad talle vajaduse korral
kaasabi:
1) eluaseme leidmisel;
2) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamisel;
3) tõlketeenuse ja eesti keele õppimise korraldamisel;
4) tema õiguste ja kohustuste kohta teabe saamisel;
5) muude küsimuste lahendamisel.
VRKS § 73 lõike 5 punktid 1 ja 3 näevad ette rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluruumi
ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu ja talle võimaldatava tõlketeenuse kulu
hüvitamise riigieelarvest kuni kahe aasta vältel.
Riikliku haldusülesande täitmiseks halduslepingu sõlmimise otsustamine kuulub vallavolikogu
ainupädevusse. Sotsiaalkindlustusamet soovib Põltsamaa vallale halduslepinguga üle anda
haldusülesande, mille sisuks on rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja
tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamine. Lepinguga nähakse ette, et riigieelarvest
kaetakse valla kantud kulud: rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluruumi ühekordselt
sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulud kuni 6 toimetulekupiiri määra perekonna kohta,
rahvusvahelise kaitse saajale võimaldatava tõlketeenuse kulu kuni 8 toimetulekupiiri määra inimese
kohta või kuni 16 toimetulekupiiri määra perekonna kohta kuni kahe aasta vältel. Lisaks valla

ühekordne halduskulu perekonna kohta kokku 50 eurot lepinguga kokkulepitud hüvitiste
menetlemiseks.
Toimetulekupiiri määraks on alates 1. juunist 2022 200 eurot kuus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 sätestab, et õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise
volitada vallavalitsusele või ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule. Halduslepingu
sõlmimine ja selle täitmise käigus tekkivate küsimuste, aruannete vms teabe vahendamine on
otstarbekas delegeerida vallavalitsusele, kes võib osa ülesandeid anda täitmiseks vallavalitsuse
struktuuriüksusele või ametnikule.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 4 punkti 2, § 22 lõike 1
punkti 37, lõike 2, halduskoostöö seaduse § 3 lõike 1 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse
andmise seaduse § 73 lõike 31 ja § 73 alusel.
1. Sõlmida Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike
Põltsamaa valda elama asumisel tekkivate eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu
sõlmimisega seotud kulu ja tõlketeenuse kulu katmise korraldamiseks.
2. Kõik halduslepingu sõlmimisel üleantava riikliku haldusülesande täitmisega seotud kulud
tuleb katta riigieelarvest.
3. Volitada Põltsamaa vallavanemat Karro Külanurme punktis 1 nimetatud halduslepingu
allkirjastama.
4. Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel
struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva otsuse punktis 1
nimetatud ülesannete täitmine.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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