
Teatise täitmise juhend 

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (PISTS) § 20 lõige 22 sätestab, et kui vanglas või 

arestimajas karistust kandev isik vajab puude tõttu individuaalset abivahendit, esitab vangla 

või arestimaja teatise, kus on märgitud abivahendi kasutamisega seotud kulud, nende 

finantseerimise allikad ja osakaal finantseerimisel.  

 

Vanglas või arestimajas viibival isikul õigus saada sotsiaaltoetust1 puudest tingitud 

lisakulude osaliseks hüvitamiseks, kui ta vajab oma puude tõttu individuaalset abivahendit. 

Teatisel tuleb täita kõik väljad. Käsitsi täitmisel palume jälgida, et andmed on loetavad 

ja arusaadavad. Võimaluse korral täita teatis trükitult. 

Teatise paremale nurgale märkida teatise täitmise kuupäev. 

1. punkti juurde märkida kinnipidamisasutuses viibiva isiku isikuandmed: eesnimi, 

perekonnanimi ja isikukood. 

2. punkti juurde märkida kinnipidamisasutuse nimetus ja kontaktandmed: postiaadress, 

telefon, e-posti aadress.   

3. punkti juurde märkida kinnipidamisasutuses viibimise alguskuupäev.  

4. punkti juures tuleb ära täita tabel.  

 

Tabeli esimesse veergu tuleb märkida konkreetne puudest tulenev abivahendi nimetus. 

Juhul, kui isikul on lisakulu mitmele abivahendile korraga, siis märkida teatisele kõikide 

abivahendite nimetused eraldi reale.  

Individuaalse abivahendi alla kuulub sotsiaalministri 14.12.2000 määruses nr 79 „Tehniliste 

abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” lisades 1 ja 2 

märgitud individuaalse abivahendina ortoosid, proteesid, sisetallad ja tallatoed, eritellimusel 

valmistatud ortopeedilised jalatsid, templid, kuuldeaparaadi individuaalne otsak, prilliklaasid, 

kui korrigeerib nägemisteravust ehk visust kuni 0,3-ni. Tavaprillid (prilliklaasid tugevusega 

+/- 12) hüvitamisele ei kuulu. 

Samuti hüvitatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetusest liikumist hõlbustavatele abivahenditele 

tehtavat kulu (näiteks kui inimene vajab individuaalset tugikeppi, tugiraami, karke või 

kohandatud ratastooli, mille soetamiseks tuleb tal kulud omavastutuse korras kanda). Arvesse 

ei lähe asutuse üldkasutatavad abivahendid või asutuse põhivarustuse hulka kuuluvad 

abivahendid (näiteks üldkasutatavad ratastoolid, kargud või käsitoed). 

Hüvitamisele kuulub ka abivahend, mis tuleneb isiku puude eripärast (näiteks hambaproteesid 

psüühilise erivajadusega inimestele, kelle puhul on proteeside vajadus põhjustatud ravimite 

kõrvaltoimest ja käitumise iseärasustest; inkontinentsitooted ja nende kasutamisega või 

nahahaigusega seotud nahahooldusvahendid).  

Tabeli teise veergu tuleb märkida individuaalse abivahendi kasutamise perioodi algus- ja 

lõpukuupäev. Sama veeru juurde tuleb ka märkida individuaalse abivahendi kasutamise 

                                                
1 Toetuse maksmise peatamine ning individuaalse abivahendi vajaduse korral maksmise jätkamine on 

sätestatud PISTS § 20 lõikes 21 



sagedus, nt  ööpäevaringselt, igal ööpäeval, x korda (täpsustada kordade arv) nädalas; x korda 

(täpsustada kordade arv)/kuus. 

Tabeli kolmandasse veergu märkida individuaalse abivahendi soetamiseks kuluv summa 

ühes kuus. 

Tabeli neljandasse veergu märkida individuaalse abivahendi soetamise kogumaksumus 

perioodil kokku. 

Tabeli viiendasse veergu märkida individuaalse abivahendi soetamiseks kasutatavad 

finantseerimise allikad, näiteks isik ise, kohalik omavalitsus või muu (muu allika puhul 

märkida konkreetne finantseerija nimetus).  

Juhul, kui ühe lisakulu kohta on mitu finantseerimise allikat, kaasa arvatud isik ise, tuleb 

teatisele märkida kõikide finantseerimise allikad ja nende osakaal finantseerimisel. 

Juhul, kui isik ise individuaalse abivahendi eest ei tasu, puudub tal nendeks tehtav rahaline 

kulu ning seetõttu ei ole alust maksta sotsiaaltoetust teatisel märgitud lisakulude eest. 

5. punkti juurde märkida teatise koostaja andmed (ees- ja perekonnanimi) ja allkiri. 

6. punkti juurde märkida teatise koostaja ametinimetus ja telefoninumber.  


