Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Rannu Vallavolikogu
määrus
terviktekst
20.03.2016
Hetkel kehtiv
RT IV, 17.03.2016, 21

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Vastu võetud 16.10.2012 nr 41
RT IV, 23.10.2012, 60
jõustumine 26.10.2012
Muudetud järgmiste aktidega
Vastuvõtmine
10.03.2016

Avaldamine
RT IV, 17.03.2016, 6

Jõustumine
20.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja §-de 17-19 alusel.
[RT IV, 17.03.2016, 6- jõust. 20.03.2016]
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega sätestatakse koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja kord Rannu vallas.
§ 2. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
1) klient on isik, kellele osutatakse lepingu alusel koduteenuseid;
2) seadusjärgsed ülalpidajad on isikud, kellel on perekonnaseaduse kohaselt ülalpidamiskohustus;
3) hooldustöötaja on töötaja, kes osutab koduteenuseid.
§ 3. Üldsätted
(1) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases
keskkonnas toime tulla.
(2) Koduteenuseid osutatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Rannu vallas alaliselt elavatele eakatele ja
puuetega inimestele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus
eluruumis igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel või asjaajamisel ametiasutuses.
(3) Koduteenuseid osutatakse isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed
ülalpidajad ei ole mõjuvatel põhjustel suutelised isikule hooldust tagama.
(4) Koduteenuseid ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele isikutele,
nakkushaigusi põdevatele isikutele ja lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja
hooldust.
§ 4. Koduteenuste loetelu
(1) Koduteenuse põhiteenused on:
1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine;
2) ravimite ja esmaabivahendite muretsemine;
3) vestlus ja teabe edastamine;
4) eluaseme korrastamine;
5) pesemisvõimaluste korraldamine;
6) abistamine vee ja küttepuude tuppa toomisel;
7) abistamine arstiabi korraldamisel;
8) maksete tasumine, vajadusel toetuste taotlemine.
(2) Koduteenuse tugiteenused on:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

pesupesemise teenuse korraldamine;
abistamine raviasutuse külastamisel;
abistamine asjaajamisel;
juuksuriteenuse korraldamine;
eluaseme pisiremonditööde korraldamine;
kirjavahetuse korraldamine.

(3) Teenuse konkreetne sisu ja maht määratakse sotsiaalnõuniku poolt läbiviidud kliendi hooldus - ja
sotsiaalteenuste vajaduse hindamise tulemustest lähtuvalt ja võib sisaldada tegevusi, mis ei ole loetletud
käesolevas paragrahvis.
§ 5. Koduteenuste taotlemine ja määramine
(1) Koduteenuste saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seaduslik esindaja Rannu Vallavalitsusele
(edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse põhjendusega.
Koduteenuse taotlemise vormi kinnitab vallavalitsus.
(2) Sotsiaalnõunik külastab taotluse saamisest alates ühe nädala jooksul abivajajat ning selgitab välja tegeliku
olukorra ja koduteenuste vajaduse.
(3) Sotsiaalnõunik täidab abivajaja kohta hooldusvajaduse hindamise akti, mille vormi kinnitab vallavalitsus.
(4) Vastavalt hindamisaktile ja abivajaja soovile leitakse koos hooldustöötajaga optimaalne lahend koduteenuste
osutamiseks.
(5) Koduteenuste osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega. Otsus tehakse
abivajajale teatavaks 10 päeva jooksul.
§ 6. Koduteenuste osutamine
(1) Koduteenuseid osutatakse kliendile üldjuhul tasuta.
(2) Kui seadusjärgsel ülalpidajal ei ole võimalik abivajajat hooldada, võib ta taotleda abivajajale tasulist
koduteenust.
1) Kui tasulisi koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske
majandusliku olukorra tõttu koduteenuse eest tasuma, tuleb avaldusele lisada sissetulekuid tõendavad
dokumendid.
2) Tasulise koduteenuse osutamise mahud ja hinnakirja kehtestab vallavalitsus.
(3)Koduteenuse osutamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
(4) Koduteenuste osutamise aluseks on kahepoolne kirjalik leping vallavalitsuse ja abivajaja vahel.
1) Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.
(5) Lepingusse märgitakse poolte õigused ja kohustused, osutatavate teenuste loetelu, tingimused, vajadusel
teenuse hind ja sagedus.
(6) Koduteenuste osutamise leping kuulub läbivaatamisele vastavalt abivajaja olukorrale ja vajadustele.
(7) Leping lõpetatakse koduteenuse vajaduse lõppemisel või kliendi soovil.
§ 7. Hooldustöötaja tegevuse alused
(1) Koduteenuste osutamiseks sõlmib, muudab ja lõpetab hooldustöötajaga töölepingu vallavanem.
(2) Hooldustöötaja allub oma töös sotsiaalnõunikule või tema asendajale.
(3) Hooldustöötaja lähtub oma töös töölepingust, ametijuhendist ja koduteenuste osutamise lepingust.
(4) Hooldustöötajat tasustatakse vallaeelarvest vastavalt töölepingule.
§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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