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Puuetega inimeste organisatsioonide (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Pimedate
Liit, Eesti Kurtide Liit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda)
esindus pöördub Teie poole ettepanekuga algatada muudatus 2006.a. riigieelarve eelnõus, mis
võimaldaks tõsta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks olevat sotsiaaltoetuste
määra tasemele, mis tagaks toetuste 30-protsendilise tõusu 1. jaanuarist 2006. Teatavasti
kehtestatakse sotsiaaltoetuste määr Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse järgi makstavate puudetoetuste määr on selle
seaduse kehtima hakkamise ajast (01.01.2000) püsinud muutusteta 400 krooni. Ainuke
toetuse suurenemine leidis aset Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise
seadusega (jõustus 01.01.2001), mil täiskasvanud sügava puudega isiku igakuine toetus
suurenes 150 protsendilt 160 protsendile sotsiaaltoetuse määrast ja raske puudega isikul 100
protsendilt 105 protsendile. Rahaliselt tähendas see sügava puudega inimesele toetuse tõusu
600 kroonilt 640 kroonile ja raske puudega inimesele vastavalt 400 kroonilt 420 kroonile.
Muude toetuste puhul suurenemist ei toimunud, nii on toetused (v.a. nimetatud kahe toetuste
väike tõus 2001.a.) püsinud samal tasemel pea kuus aastat.
Lisaks kaotati Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadusega, mis jõustus
01.01.2002, transpordi- ja telefoni kasutamise toetus puudega inimesele.
1.aprillist 2005 ei maksta selle seaduse alusel enam hooldajatoetusi, nimetatud toetuste
määramine on antud omavalitsuste pädevusse. Selle sammu mõju puudega inimeste
toimetulekule saame hinnata alles ajalises perspektiivis.
Oleme veendunud, et toetuste määrad ei vasta ammu enam tasemele, mis võimaldaks puudest
tingitud lisakulutusi (peamiselt abivahendite, ravimite ja teenuste omaosalus või täishind)
katta. Ajavahemikul 2000-2004 on tarbijahinnaindeks Eesti Panga andmetel suurenenud
järgmiselt: 2000-4,0%, 2001-5,8%, 2002-3,6%, 2003-1,3%, 2004-3,0%.
Konjunktuuriinstituudi prognoos käesolevaks aastaks on 3,5%, mis ilmselt ületatakse,
avaldatud andmetel on üksnes augustis 2005 hinnad võrreldes mullusega kerkinud 4,2%.
Seega meie poolt nõutud 30-protsendiline toetuste määra tõus ei taga veel toimetuleku
paranemist, vaid katab vaevu seaduse kehtimise ajal toimunud inflatsiooni.
Teeme ettepaneku kohtumiseks Teile sobival ajal, et ühiselt arutada tekkinud olukorda
ja leida parim variant puudega inimeste toimetuleku tagamiseks.
Tagasisidet ootama jäädes,
lugupidamisega puuetega inimeste organisatsioonide nimel
Auli Lõoke,
Puuetega Inimeste Koja projektijuht
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
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TAGASISIDE RIIGIKOGUST
Tere!
Mõistan täielikult puuetega inimeste muret. Tallinna saadikuna olen päris hästi kursis nende
probleemidega, lisaks on mu abikaasa muu töö kõrvalt mitme puudega isiku tugiisik. Praegu
pole 2006. aasta eelarve veel riigikogusse jõudnud, need arutelud seisavad veel ees. Mina
omalt poolt püüan teie ettepanekuid toetada nii oma fraktsioonis kui ka Riigikogu täisistungil.
Teile jõudu soovides
Toivo Tootsen, Keskerakond

Tere
Aitäh ettepaneku eest. Arutame seda ettepanekut omas fraktsioonis ja seejärel annan teada
meiepoolsest muudatuse sisust Riigieelarvesse 2006. Olen Teiega ühte meelt, et meie
majanduskasv ja hea riigi tulude laekumine peab palju jõudsamalt kajastuma ka puuetega
inimeste toetuste tõusus.
Lugupidamisega
Kadi Pärnits, SDE

Aitäh teavitamise eest! Anname oma parima.
Teie, Mart Nutt, Isamaaliit

Nõustun täielikult Teie arvamusega ja ettepanek on vastu võetud. Eelnõu jõuab meie
menetlusse septembri lõpus.
Lugupidamisega Eiki Nestor, SDE, rahanduskomisjoni liige

Tere!
Esmaspäeval alustab sots. komisjon tööd, kindlasti tõstatan selle küsimuse.
Tervitades,
Nelli Kalikova, Res Publica; sotsiaalkomis joni liige

Tere! Loomulikult teen k õik endastoleneva, et puuetega inimeste toimetulekut kergendada.
Näiteks aga on Keskerakonna praeguses valimisplatvormis punkt, mis näeb ette hinnatõusu
kompenseerimise laienemist ka puuetega inimestele. See pole tühipunkt, vaid kindel

seisukoht. Meenutan, eelmine kord lubas Keskerakond Tallinnas 500 kr. toetust
pensionäridele. Ja see tehti ära ja toimid tänaseni. Rahasumma võub suureneda. Nüüd lubame
sama ka puuetega inimestele. Ja veel, mis puutub hooldajatoetuste kaotamisse, siis sõdisin
Riigikogus viimse verepiisani selle vastu, aga kahjuks just hr. Ants Leemetsa
erakonnakaaslased Reformistolid selle vastu, samuti, Rahvaliit hääletas poolt ja Treial promos
ja muidugi ka Res- Publica ja sotsid ning Isamaa. Nii, et Leemets võiks vastata, miks nad nii
tahtsid?
Teile kõike head soovides Marika Tuus, Keskerakond, sotsiaalkomis joni liige
Ps, saaksin Teile anda meie valimisplatvormi. Seal on üht-teist just puuetega inimestele.
Nestori aeg ju puuetega inimeste rahasid langetati.

Tere!
Räägin kindlasti kohe uue töönädala alguses sellest probleemist fraktsioonis.
Lugupidamisega Elle Kull, Res Publica

Tere,
tänan teid kirja eest, saadan selle edasi meie fraktsiooni vastavatele poliitikute le, mina läksin
õiguskomisjonist hoopis põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni vastavat muudatust
toetan kindlasti,tänan ja soovin vastupidavust,
Reet Roos, Res Publica

