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Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise
korra alusel toetuse taotlemise volitamine

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 08.03.2019 käskkirjaga nr 21 „Hasartmängumaksu
laekumistest toetuste andmise tingimused ja kord” kinnitati Hasartmängumaksu laekumisest toetuse
andmise tingimused ja kord. Korra punkti 2.5.1 kohaselt saab toetust taotleda juriidiline isik, kelle
kavandatud projektid on kooskõlas käesoleva korra punktis 2.1.1 nimetatud tegevustega. Korra
punkti 2.1.1 alusel antakse toetust tegevustele, millega viiakse ellu meditsiini, hoolekande, perede,
eakate ja puuetega inimestega seotud eesmärgid ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevused.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 25 lõike 2 alusel on avalik-õiguslik juriidiline isik kohaliku omavalitsuse üksus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 järgi otsustab õigusaktiga
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimused omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes
võib nende küsimuste lahendamise volitada vallavalitsusele.
Vallavalitsus kavatseb esitada toetuse taotlusvoorudesse hasartmängumaksu laekumisest toetuse
andmise korra punktis 2.1.1 loetletud eesmärkidega seotud projekte või osaleda teiste juriidiliste isikute poolt esitatavates projektides partnerina.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, vallavolikogu
otsustab:
1.
Volitada vallavalitsust lahendama sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
08.03.2019 käskkirjaga nr 21 ”Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise tingimused ja
kord” kinnitatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku pädevusse antud ülesandeid.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Eduard East
Volikogu esimees

Selgitus
Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise raames toimuvad kvartaalsed taotlusvoorud,
mille sihtgruppideks on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe andmetel nii mittetulundusühingud,
sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.
Toetust antakse tegevustele, millega viiakse ellu meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega
inimestega seotud eesmärgid ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevused.
Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmine on olnud korraldatud läbi erinevate
toetusskeemide ja toetusi on antud nii investeeringute elluviimiseks kui tegevuskulude katmiseks.
Sotsiaalvaldkonnas koordineerib tegevuskulude toetuste andmist Sotsiaalministeerium.
Varasematel aastatel on sotsiaalvaldkonnas toetusi küsinud ja taotluste edukuse korral ka
rakendanud nii vallavalitsus, vallaga seotud mittetulundusühingud ja sihtasutused (näiteks SA Jõhvi
Hooldekeskus) kui ka Jõhvis tegutsevad vabaühendused (näiteks Jõhvi Puuetega Laste Vanemate
Ühendus, SA EELK Perekeskus - Jõhvi üksuse loomiseks ja esimese aastaringi tegevusteks).
Alates 08. märtsist 2019 kehtib sotsiaalvaldkonnas uus toetuste andmise alusdokument.
Õigusselguse huvides taotleb vallavalitsus volitusnormi sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja
tööministri 08.03.2019 käskkirja nr 21 järgsete toimingute tegemiseks ehk taotluste esitamiseks ja
projektide rakendamiseks. Kavatsustes on projektid perekooli jätkutegevusteks, sotsiaalvaldkonna
töötajate ja siduspartnerite koolitamiseks ja teised hoolekande, perede, eakate ning puuetega
inimestega seotud ettevõtmised.
Lisainformatsioon taotlemise ja rakendamise üksikasjade kohta on esitatud Sotsiaalministeeriumi
kodulehel https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused
ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/
hasartmangumaksu-toetused
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

