VERIORA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Veriora

24.03.2016 nr 1-1.2/3

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldajatoetuse ja täiendava kvartaalse
sotsiaaltoetuse määramise ning maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1
punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse ja puudega inimesele täiendava kvartaalse
sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab täisealisele isikule
hoolduse seadmise, hooldaja määramise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise
menetluse ja täisealisele isikule täiendava kvartaalse sotsiaaltoetuse (edaspidi toetus)
maksmise korra Veriora vallas.
(2) Hooldusvajadusega täisealine isik käesoleva korra mõistes on isik, kes vaimse või
kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, vajab
kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet eneseteeninduses ja/või majapidamistoimingutes.
(4) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, toetuste
või muu abi osutamisega.
(5) Hooldaja määratakse isikule, kelle tegelik ning rahvastikuregistrijärgne elukoht on Veriora
vald.
(6) Hooldajatoetust saab taotleda Veriora vallas elav, kuid registrijärgselt teise omavalitsusse
registreeritud isik. Toetuse määramine ja maksmine toimub kirjaliku kooskõlastuse alusel
isiku registrijärgse omavalitsusega.
(7) Hooldajaks võib olla täisealine isik, kellel endal ei ole rasket või sügavat puuet.
§ 2. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise taotlemine
(1) Hooldaja määramiseks, hooldajatoetuse ning puudega inimese täiendava kvartaalse
toetuse maksmiseks tuleb hooldusvajadusega isikul või hooldajal esitada Veriora valla
sotsiaalhoolekande spetsialistile järgmised dokumendid:
1) hooldatava ja hooldaja ühine kirjalik avaldus (Lisa 1);
2) puudega inimese täiendava kvartaalse toetuse avaldus (Lisa 2);
2) isikut tõendavad dokumendid;

3) puude määramist tõendavad dokumendid.
(2) Sotsiaalhoolekande spetsialistil (edaspidi spetsialist) on õigus nõuda täiendavaid
dokumente või selgitusi esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.
§ 3 Hooldusvajaduse hindamine
(1) Hooldusvajadust hinnatakse isiku elukohas, et selgitada välja isiku kõrvalabi, juhendamise
või järelevalve vajadus eneseteeninduses ja majapidamistoimingute teostamises.
(2) Hooldusvajaduse selgitab välja spetsialist hindamisinstrumendi (Lisa 3) abil.
(3) Hooldusvajaduse hindamisel võib aluseks võtta ka isiku rehabilitatsiooniplaani,
geriaatrilise hindamise kokkuvõtte, eriala spetsialisti arvamuse.
(4) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
1) mõõdukalt häiritud toimetulek igapäevatoimingutega;
2) raskelt häiritud toimetulek igapäevaelutoimingutega.
(5) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded hooldatava suhtes
(Lisa 4.).
§ 4 Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
(1)

Hooldaja määrab Veriora Vallavalitsus spetsialisti ettepanekul.

(2)
Otsuse hooldaja määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva
jooksul avalduse saamisest. Korraldusega määratakse hooldusvajadusega isikule hooldaja ja
hooldajatoetuse suurus. Otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 5 tööpäeva jooksul,
arvates otsuse tegemise päevast. Eitava otsuse korral tuuakse välja keeldumise põhjus.
(3)

Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale.

(4)
Hooldaja ja hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
1) hooldatavale määratud puude tähtaja lõppemiseni;
2) tähtajatult määratud puude korral seatakse hooldus kolmeks aastaks, selle tähtaja
möödumisel viiakse läbi kordushindamine.
(5) Vallavalitsuse otsust on võimalik vaidlustada sotsiaalhoolekande seaduse §146 sätestatud
korras.
§ 5. Hooldajatoetuse määr ja suurus
(1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.
(2) Hooldajatoetuse määra kehtestab Veriora Vallavalitsus.
(3) Paragrahvi 3 lõike 4 punktis 1 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse
40 protsenti hooldajatoetuse määrast.

(5)
Paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud hooldusvajadusega isikule makstakse 100
protsenti hooldajatoetuse määrast.
§ 6. Hooldajatoetuse maksmine
(1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest.
(2) Hooldajatoetus määratakse käesoleva korra paragrahv 4 lõikes 2 nimetatud korralduse
andmisele järgneva kuu 1. kuupäevast.
(2) Hooldajatoetus makstakse hooldaja arvelduskontole või selle puudumisel vallavalitsuse
kassast alates käimasoleva kuu 26. kuupäevast.
(3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele või tähtajalise
hoolduse lõppemisele järgmisest kuust.
§ 7. Hoolduse lõpetamine
(1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või kui hoolduse seadmise
alus on ära langenud.
(2) Hoolduse seadmise äralangemise alused:
1) hooldusvajaduse vähenemine;
2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
3) hooldatavale keskmise puude määramine;
4) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
5) hooldajale raske või sügava puude määramine;
6) hooldaja või hooldatava surm;
7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada.
§ 8. Teavitamiskohustus
(1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teatama vallavalitsusele
kirjalikult asjaoludest, mis on nimetatud käesoleva määruse paragrahvis 7 lõikes 2 ning
toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise.
(2) Hooldajatoetuse saaja teadlikult valeandmete esitamise korral lõpetatakse toetuse
maksmine vallavalitsuse korralduse alusel.
§ 9. Hooldajatoetuse tagastamine
(1)
Käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel või
valeandmete esitamisel, on õigus hooldajatoetus tagasi nõuda. Kui isik keeldub alusetult
saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
§ 10. Puudega inimese täiendava kvartaalse toetuse määramine ja maksmine

(1)
Toetus määratakse ja makstakse isikule, kellele hooldusvajaduse hindamise
tulemusena ei ole määratud hooldajat, kuid tal on puudest tingitud täiendavate sotsiaalteenuste
vajadus.
(2)

Toetus on 100 protsenti hooldajatoetuse määrast.

(3)
Toetus määratakse tähtajaliselt ning kinnitatakse Veriora Vallavalitsuse korraldusega
sotsiaalhoolekande spetsialisti ettepanekul.
(4)
Toetus makstakse taotleja pangakontole või selle puudumisel vallavalitsuse kassast iga
kvartali lõpus alates kvartali viimase kuu 26. kuupäevast.
(5)

Toetust makstakse hooldajatoetuseks eraldatud rahalistest vahenditest.

§ 11. Teavitamiskohustus
(1)
Täiendava kvartaalse toetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul
teatama vallavalitsusele kirjalikult, kui on ära langenud täiendavate sotsiaalteenuste vajadus,
mis toob kaasa toetuse maksmise lõpetamise.
§ 12. Puudega inimese täiendava kvartaalse toetuse tagastamine
(2)
Andmete teadval varjamisel või valeandmete esitamisel,
on õigus toetus tagasi
nõuda. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha
toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle
sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
§ 13. Vaidlustamine
(1) Hooldaja või toetuse taotleja võib vallavalitsuse otsuse vaidlustada sotsiaalhoolekande
seaduse paragrahv 146 sätestatud korras.
§ 14. Määruse jõustumine
(1)

Määrus jõustub 01.04.2016

Rein Raadla
volikogu esimees
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HOOLDATAVA TAOTLUS HOOLDAJA MÄÄRAMISEKS

Palun minu ...................................................isikukood.............................
telefon...................elukoht..........................................................................
hooldajaks määrata....................................................................................
hooldajat vajan järgmistel põhjustel:..........................................................
.....................................................................................................................
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete
isikuandmete töötlemisega.
Andmete teadlikul varjamisel ja valeandmete esitamisel on Veriora Vallavalitsusel õigus
toetus tagasi nõuda.
OLEN TEADLIK JA NÕUSTUN

................................
hooldatava allkiri

..................................
kuupäev

HOOLDAJA AVALDUS
Mina…………………………………………, isikukood…….......................
Elukoht………………………………………....telefon……………………..
olen nõus hooldama (nimi)………………………………………………......
Hooldajatoetus palun kanda minu pangaarvele ( panga nimi, arveldusarve
number)………………………………………………………………………
soovin saada hooldajatoetust igakuuliselt valla kassast.
Olen teadlik, et hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse :
kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldusplaani järgi pandud kohustustest;
kui hooldatav soovib põhjendatult uue hooldaja määramist;
hooldatava paigutamisel hooldekodusse;

hooldatava või hooldaja kolimisel teise omavalitsusse;
hooldaja või hooldatava surma korral;
muul põhjusel;
Kohustun hiljemalt 10 tööpäeva jooksul teatama kirjalikult Veriora Vallavalitsusele
asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise.
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete
isikuandmete töötlemisega.
Andmete teadlikul varjamisel ja valeandmete esitamisel on Veriora Vallavalitsusel õigus
toetus tagasi nõuda.
OLEN TEADLIK JA NÕUSTUN

……………….
hooldaja allkiri

………………….
kuupäev
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PUUDEGA INIMESE TÄIENDAVA KVARTAALSE TOETUSE
AVALDUS
Palun mulle (ees- ja perekonnanimi)……………………………………………...
...................................................isikukood.............................................................
telefon...........................elukoht...............................................................................
määrata ja maksta puudega inimese kvartaalset toetust järgmistel põhjustel:
…………………………………………................................................................
.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….
Mul on (milline puue)……………………………………………………………..
määratud alates……………………………kuni………………………………….
Avaldusele palume lisada isikut tõendava dokumendi koopia ning puude määramist
tõendavate dokumentide koopia(d).
Olen teadlik, et puudega inimese täiendav kvartaalne toetus määratakse tähtajaliselt
puude tähtaja lõppemiseni või kui on määratud tähtajatu puue, siis alates toetuse
maksmise kuust kuni kolme aastani.
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete
isikuandmete töötlemisega.
Andmete teadlikul varjamisel ja valeandmete esitamisel on Veriora Vallavalitsusel õigus
toetus tagasi nõuda.
OLEN TEADLIK JA NÕUSTUN
……………….
Taotleja allkiri

………………….
Kuupäev
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ANKEET PUUETEGA INIMESTELE
Hindamine: Esmane, korduv
Kliendi andmed

Ees- ja perekonnanimi________________________________________________________
Sugu (M/N):_____Vanus:______Sünniaeg või isikukood:____________________________
Elukoht:___________________________________________________________________
Perekonnaseis: vallaline, abielus või vabaabielus, lahutatud või elab lahus, lesk
Sotsiaalne seisund: õpib, töötab, pensionär, muu___________________________________
Puude raskusaste: keskmine, raske, sügav
Mis ajani puue määratud______________________________________________________
Mis põhjusel puue
määratud____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Muud hindamisdokumendid____________________________________________________

Füüsiline toimetulek

1 – saab ise hakkama
2 – vajab mõningast abi
3 – vajab oluliselt abi
4 – ei saa ise hakkama

Toidu valmistamine – söömine
Toiduainete varumine
Keetmine/küpsetamine
Söömine
Nõude pesemine

1
1
1
1

Igapäevased majapidamistööd / toimingud
Isiklik hügieen
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2

4
4
4
4

3

4

Voodi / toa korrastamine
1
2
3
4
Riiete korrastamine/pesemine
1
2
3
4
Rahaga arveldamine
1
2
3
4
Ravimite kasutamine
1
2
3
4
Kas tarvitab regulaarselt/ kelle ettekirjutusel ____________________________________
Telefoni kasutamine
1
2
3
4
Poes käimine
1
2
3
4

Liikuvus
Liikuvus voodis
1
2
3
4
Liikuvus toas
1
2
3
4
Kasutab abivahendit (millist) _____________________________________
Tualeti kasutamine
1
2
3
4
WC / välikäimla / potitool / muu

Liikumine väljaspool kodu 1
2
3
4
Trepist käimine
1
2
3
4
Üldised jõuvarud liikumisel (suudab vastavalt vajadustele/ ei suuda piisavalt liikuda)
________________________________________________________________________

Riietumine
Ülakeha riietamine
1
2
3
4
Alakeha riietamine
1
2
3
4
Kontinents
Kasutab mähkmeid (milliseid, kui sageli) __________________________________

Psüühiline toimetulek
1 – ei

2 – risk

3 – jah

Mälu probleemid
1
2
3
Meelepetted
1
2
3
Ennast ja/või teisi kahjustav käitumine
1
2
3
Ärevus (paanikahood, ängistus, ahastus jm)
1
2
3
Meeleolu (äkilised muutused meeleolus,
püsiv kurvameelsus, depressioon,
suitsiidi/surmamõtted, muutused aktiivsuse tasemes)1
2
3
Kriisiseisund
1
2
3
Ainete kuritarvitamine
1
2
3
Viimane hospitaliseerimine/ravi
vaimsete/emotsionaalsete probleemide puhul____________________________________
Hooldatava hinnang oma tervislikule seisundile 1 – rahuldav, saab ise endaga hakkama
2 – halb, vajab vahetevahel abi
3 – väga halb, vajab pidevalt abi
4 – vajab tihti haiglaravi

Häirivad tegurid
Kliendi toimetulekut kõige rohkem häirivad tervislikud tegurid (valu, pearinglus, kukkumised
jm)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Muud häirivad tegurid (hirmud, konfliktid jne) ____________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kodune keskkond
1 – hea
2 – rahuldav
3 – mitterahuldav
Valgustus
1
2
3
Pesemisvõimalused
1
2
3
Juurdepääs kodule
1
2
3
Küttekolded
1
2
3
Turvalisus (teistest kaugel, häirivad naabrid - pereliikmed jne)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Elamispiirkonna tingimused (oluliste teenindusasutuste juurdepääsetavus või kättesaadavus,
kaugus elukohast)
1 – jah
2 – mitte alati
3 – ei
Kauplus
Postiside
Apteek
Perearst
Raviasutus

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

kaugus km______________
kaugus km______________
kaugus km______________
kaugus km______________
kaugus km______________

Transport
Oma sõiduvahend, ühistransport, omavalitsuse transport, pereliikmete/ sugulaste/hooldaja
transpordiabi, ei ole sobivat transpordivõimalust

Majanduslik toimetulek
Sissetuleku suurus ja sissetulekuallikas___________________________________________
Majanduslik iseseisvus
1 – sõltumatu
2 – risk
3– sõltuv
Hinnang oma majanduslikule olukorrale
1 – hea
2 – rahuldav 3 – mitterahuldav

Elukorraldus
Kellega koos elab____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sotsiaalsed kontaktid- pere, sugulased, pärijad (kes ja kui tihti vaatamas käivad, milles
abistavad)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Määratava hooldaja andmed
Ees- ja perekonnanimi________________________________________________________
Sünniaeg või isikukood:________________________________________________
Telefon, aadress_____________________________________________________________
Seotus kliendiga_____________________________________________________________
Elab kliendi suhtes: koos kliendiga, eraldi, kaugus km________________
Hooldaja koormus: 1 – probleemideta
2 – risk probleemide tekkeks 3 – probleemne
Rahalised probleemid 1 – oluliste probleemideta 2 – oht tekkeks
3 – olulised
probleemid,

vajab abi
Sõltuvusprobleemid 1 – puuduvad

2 – risk

3 – esinevad

Ankeedi täitja nimi/allkiri:_____________________________________________________
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete
isikuandmete töötlemisega.
Andmete teadlikul varjamisel ja valeandmete esitamisel on Veriora Vallavalitsusel õigus
toetus tagasi nõuda.
OLEN TEADLIK JA NÕUSTUN

Kliendi või kliendi hooldaja nimi/allkiri:__________________________________________
Ankeedi täitmise kuupäev:.........................................................................................................
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TÄISEALISE ISIKU
HOOLDAMISKAVA
Hooldaja nimi:
___________________________________________________________________________
Hooldatava nimi ja elukoht:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hooldamist teostatakse järgnevatel nädalapäevadel: E T K N R L P
HOOLDAMISKAVA
1) Toiduainete ja esmatarbekaupade koju toomine lähimast kauplusest;
2) Valmistoidu koju toomine (vajadusel);
3) Esmase arstiabi korraldamine;
4) Ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
5) Pesupesemise ja triikimise teenuse korraldamine;
6) Saunateenuse korraldamine üks kord nädalas;
7) Kommunaal- ja muude maksete tasumine;
8) Kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine (keskkütte puudumisel);
9) Vee tuppa toomine ja heitvee välja viimine (veevärgi puudumisel);
10) Küttepuudega varustamise korraldamine;
11) Talvel ukseesise puhastamine lumest;
12) Kliendi eluaseme korrastamine üks kord nädalas;
13) Eluruumis sanitarremondi korraldamine;
14) Juuksuri/maniküüri/pediküüri teenuse korraldamine;
15) Kliendiga lähimas kaupluses käimine vähemalt üks kord nädalas;
16) Saatjateenus meditsiiniasutuses või valla üritusel osalemiseks;
17) Kliendi ärakuulamine ning asjakohase info jagamine;
18) Asjaajamine erinevates asutustes.
Hooldatav:
_________________________________________________________________________
(nimi, allkiri, telefon
Hooldaja: _________________________________________________________________
(nimi, allkiri, telefon)
Kuupäev_______________________________________________________________

Veriora Vallavolikogule
SELETUSKIRI

1. EELNÕU PEALKIRI: „Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldajatoetuse ja täiendava
kvartaalse sotsiaaltoetuse määramise ning maksmise kord”.
2. EELNÕU ESITAJA JA ETTEKANDAJA: Veriora Vallavalitsus, ettekandaja on
sotsiaalhoolekande spetsialist Kaire Leikin.
3. VÕLITUSNORM: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõige 1, § 22 lõige 1 punkt
5, sotsiaalhoolekande seadus § 14 ja § 26.
EELNÕU EESMÄRK, SISU JA VÕRDLEV ANALÜÜS:
Tagada täisealistele hooldusvajadusega isikutele hakkamasaamine kodustes tingimustes, teise
inimese abiga. Käesolevas eelnõus on sees vaidlustamine ning ka teavitamiskohustus.
Menetlemise protsess on tunduvalt kiirem. Sisu on põhimõtteliselt sama, sest ka eelmises
eelnõus oli vaja inimest hinnata. Nii hooldaja määramise kui ka kvartalitoetuse määramise
osas on punkt toetuse tagastamise kohta.
Sotsiaalhoolekande seadus (RT I 1995, 21, 323) on tunnistatud kehtetuks ning selle seaduse
alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrad kehtivad kuni uue sotsiaalhoolekande
seaduse vastu võetud määruste jõustumiseni aga mitte kauem, kui 2016 aasta 31. märtsini.
4. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDUMINE:
Eelnõu jõustub 01.04.2016.

Kaire Leikin
Sotsiaalhoolekande spetsialist
07.03.2016

