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PUUDE MÄÄRAMINE 

• Pere – ja  raviarst saadab inimese komisjoni. 

• Esmane ja korduv ekspertiis – töövõime ja 

puudeastme ekspertiisi määrab riiklik arstide 

komisjon, kes määrab ajutise või eluaegse puude.  

• Täiskasvanute puudeastmed jagunevad kolmeks ( 1 – 

väga raske, 2 – raske, 3 –mõõdukalt väljendunud) 

• Lastele kuni 18 aastani määratakse puue ilma 

grupita.  

• Prognoositav puudelisus. 



RIIKLIKUD SOTSIAALSED TOETUSED  

1.PUUDEGA LAPSE TOETUSED 

 

• Toetus puudega lapse hooldamiseks on 213,43 EUR 

kuus 

• Täiendav toetus riiklikule toetusele puudega lapse 

puhul 106,72 EUR 

• Transpordi kompensatsioon puudega lapsele, kellel on 

liikumisraskused (79,68 EUR , 1 kord 6 kuu jooksul) 

• Riiklik toetus tsöliaakiahaigetele lastele 

 



2. PUUDEGA TÄISKASVANUTE TOETUSED 

• Transpordi kompensatsioon puudega 

täiskasvanutele, kellel on liikumisraskused 

• Riiklik puudetoetus 

-1 grupp - 83,24 EUR;  

-2 grupp - 76,84 EUR;  

-3 grupp - 64,03 EUR   

-1 grupp sünnist alates  – 138,73 EUR;  

 



 

 Riiklik sotsiaaltoetus Tšernobõli avarii tagajärgede 

likvideerimisel osalenud isikutele või nende 

pereliikmetele 85,37 EUR 

  Abivahendite toetus puudega inimestele 213,14 ЕUR 

 Tööõnnetused, kutsehaigused 

 Töövõimetuspension (arvestus sõltub tööstaažist) 

 Toitjakaotuspension (106,72 EUR -1 toitja kaotuse 

korral, teise toitja kaotuse korral  lisandub 69,37 

EUR) 



SOTSIAALSED TEENUSED PUUDEGA INIMESTELE  

1. RIIGI POOLT TASUSTATUD 

• Pikaajaline hooldus Sotsiaalhoolekandeasutuses 

(raske psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja 

lastele) 

• Psühholoogi teenus lastele ja vanematele  

 (2 korda kompenseeritakse KOV poolt) 

• Abivahendite toetus 

• Isikliku abistaja teenus koolis ( organiseerib kool) 

• Tugiisiku / isikliku abistaja teenus KOV –lt  

(organiseerib KOV) 



 

• Sotsiaalne rehabilitatsioon nägemis – ja 

kuulmispuudega inimestele 

• Sotsiaalne rehabilitatsioon funktsionaalsete häiretega 

inimestele  

• Hariduslik rehabilitatsioon (2 haridusasutust) 

• Transpordivahendi kohandamise toetus 

• Eluaseme kohandamise toetus 

• Tasuta tervishoiuteenused lastele ja 1 grupi 

täiskasvanutele 

 



 

 

 Puudega inimene on vabastatud elanikeregistrist info 

saamisel riigilõivust 

 Töötavale puudega inimesele on ette nähtud 

tulumaksusoodustus 

 Passi taotlemisel vähendatakse riigilõivu 

 Puudega inimene on vabastatud notariteenuse 

saamisel riigilõivust 



 

 

 Kui puudega isik on registreeritud riigi tööturuametis, 

saab ta riigi poolt subsideeritud töökohta taodelda 

 Õppivatele puudega inimesele võimaldatakse 

õppelaenu vähendamist 

 Puudega inimesele võimaldatakse kalapüügiõigus ilma 

kalapüügiloata 



2. SOTSIAALSED TEENUSED KOV POOLT 

• Kogukonnapõhiste sotsiaalteenuste osutamine 

• Päevakeskused 

• Kogukonnas elamise teenus 

• Toetatud elamise teenus 

• Avahoolekandeasutus, enne hoolekandeteenuselt lõplikku 

väljumist 

• Erihoolekandeteenused 

• Sotsiaalne rehabilitatsioon ja sotsiaaltöö kogukonnas 

 



MUUD EELISED 

 

 

 Maksude vähendamine töötavatel puudega inimestel. 

 Tasuta sõiduõigus ühistranspordis 1 ja 2 grupi puudega 

täiskasvanule, puudega lapsele ja 1 grupi puudega 

inimese saatjale  

 Liikumisprobleemidega isikutele võimaldatakse 

madalamat sõiduki kindlustusmakset ja 

registreerimistasu. 


