HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA MAKSMISE
TINGIMUSED NING KORD
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I ÜLDOSA
1.Käesolevaga sätestatakse 18-aastase ja vanema sügava või raske puudega inimese teovõimelisele hooldajale või eestkostjale (edaspidi – hooldaja) hooldajatoetuse taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ning kord (edaspidi – kord).
2.Mõisted
 sügav puue, raske puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struk-tuuri
või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde seadusega määratletud raskusastmed;
 hooldusvajadus – valla sotsiaaltöötaja poolt hooldusvajaduse hindamise testi abil
kindlaks tehtud kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus isiku igapäevatoimingute sooritamisel;
 hooldatav – kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet vajav 18-aastane ja vanem sü-gava
või raske puudega isik;
 hooldaja – vallavalitsuse poolt hooldatava kasuks mingi toimingu või teatud toimin-gute
tegemiseks määratud teovõimeline täisealine isik.
3.Sügava või raske puudega isikul, kes soovib endale hooldaja määramist, tuleb esitada
vallavalitsusele sellekohane põhjendustega kirjalik avaldus, milles võimaluse korral nimetatakse isik, keda soovitakse hooldajaks.
4.Hooldaja määramise algatus võib tulla ka sügava või raske puudega isiku seniselt hooldajalt, abivajajale lähedaselt isikult või inimeselt, kes oma parima arusaama kohaselt lei-ab, et
kõrvalabi on puudega inimese toimetulekuks vajalik.
5.Avaldusele tuleb lisada ka arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme mää-ramise
kohta.
6.Abi vajava isiku hooldusvajaduse selgitab välja valla sotsiaaltöötaja hooldusvajaduse
hindamise testi alusel 30 päeva jooksul avalduse laekumise päevast arvestatuna.
7.Valla sotsiaaltöötajal on õigus saada asjaosalistelt selgitusi ja taotluse lahendamiseks
vajalikke täiendavaid dokumente.
8.Tuvastatud hooldamise vajaduse korral määrab vallavalitsus perekonnaseadusest tule-nevalt
hooldaja.
II HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE
9.Hooldajaks määratud isikul ning sügava või raske puudega 18-aastase ja vanema inime-se
eestkostjal on õigus taotleda hooldajatoetuse määramist, esitades vallavalitsusele sel-lekohase
kirjaliku avalduse.
10.Eestkostjal tuleb lisaks avaldusele esitada ka arstliku ekspertiisi otsuse koopia eestkostetavale puude raskusastme määramise kohta ning kohtuotsuse koopia eestkostjaks
määramise kohta, kui nende esitamist peetakse vajalikuks.

III HOOLDAJATOETUSE MÄÄR
11.Hooldajatoetuse määr sõltuvalt hooldatava isiku puude raskusastmest, on:
11.1.sügava puude korral 550.- krooni kuus;
11.2.raske puude korral 350.- krooni kuus.
IV HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE
12.Vallavalitsus moodustab alalise komisjoni, kelle ülesandeks on hooldajatoetuse taot-luste
läbivaatamine koos hooldusvajaduse hindamise testi ja muu andmestikuga ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta.
13.Komisjoni tööd juhib selle esimees, tema äraolekul – teda asendav komisjoni liige.
14.Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul küsimuse arutelus osaleb üle poole
komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused langetatakse poolthäälte enamusega. Iga koosoleku
kohta koostatakse protokoll.
15.Komisjonil tuleb oma töös juhinduda muu hulgas isikuandmete kaitse seadusest.
16.Vallavalitsus vaeb avalduses ja selle juurde lisatud dokumentides ning testis sisaldu-vat,
arvestab komisjoni ettepanekut ja muid olulise tähendusega asjaolusid ning kaa-lutlusõigust
rakendades annab korralduse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta. Avalduse
eitavalt lahendamise korral tuleb ära näidata selle põhjus.
17.Avalduse lahendamise tulemustest teavitatakse asjasse puutuvat isikut kirjalikult viie
päeva jooksul.
18.Jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks vallavalitsusele laekunud hooldajatoetuse taot-lemise
avaldused lahendatakse selle kuu 26-ndaks kuupäevaks.
19.Hooldajatoetus määratakse jooksvaks eelarveaastaks.
20.Määratud hooldajatoetuste ülevaatamine toimub regulaarselt iga aasta jaanuarikuu esimesel poolel.
21.Hooldajatoetuse suurendamist või vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel – mää-ratud
puude raskusastme muutumisel – tuleb hooldajatoetuse saajal muudatuste sisse-viimiseks
pöörduda esimesel võimalusel vallavalitsuse poole.
22.Hooldajatoetuse uuendatud määr kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega selle andmisele järgnevast kuust.
23.Hooldajatoetust ei määrata:
23.1.hooldajale, kes ei taotle selle määramist;
23.2.hooldajale, kellel on perekonnaseadusest tulenev hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustus ja kohustatud isiku majanduslik seisund võimaldab hooldamise korraldamist iseseisvalt;
23.3.hooldajale, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
sügav või raske puue.
V HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE
24.Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvesse laekuvast eraldisest, mis on mõeldud puue-tega
inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks.
25.Maksmine toimub igakuiselt jooksva kuu eest alates vallavalitsuse vastava korraldu-se
jõustumise päevast. Toetus makstakse välja vallavalitsuse kassast või kantakse hoolda-ja
arveldusarvele pangas.
26.Vallavalitsus peab jooksvat arvestust sotsiaalhoolekande kuludeks ettenähtud eraldise
toetusteks kasutatud osa, sellega seotud sotsiaalmaksuks kasutatud osa ning jäägi kohta.

27.Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega, kui hooldaja või
hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil.
28.Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega selle andmisele
järgnevast kuust vähemalt ühe alljärgneva põhjuse esinemisel:
28.1.hooldaja või hooldatava surma korral;
28.2.kui hooldaja ei täida talle hooldusplaani järgi pandud kohustusi või loobub võetud kohustuste täitmisest;
28.3.hooldatava soovist tulenevalt uue hooldaja määramisel;
28.4.hooldatava paigutamisel hooldekodusse;
28.5.hooldatava elamaasumisel teise omavalitsusüksusesse;
28.6.edaspidise hoolduse korraldamisel mingil muul viisil;
28.7.hooldajale arstliku ekspertiisi komisjoni otsusega raske või sügava puude määramisel;
28.8.muul eespool nimetamata põhjusel, mis välistab toetuse maksmise.
29.Hooldaja on kohustatud teatama vallavalitsusele kirjalikult 10 päeva jooksul hooldajatoetuse maksmise peatamist või lõpetamist tingivate ning toetuse määra muutmist tingivate asjaolude tekkimisest.
30.Eelarveaastaks ettenähtud eraldise vallaeelarvesse laekunud vahendite ammendumisel
hooldajatoetuse maksmine selleks aastaks lõpetatakse. Hooldajatoetuse saajaid teavitatak- se
toetuse maksmise lõpetamisest ette.
VI VAIDE ESITAMINE
31.Isik, kes leiab, et hooldajatoetuse määramise või maksmisega on rikutud tema seadu-sest
tulenevaid õigusi, on õigustatud pöörduma haldusakti andja poole selle muutmise taotlusega
30 päeva jooksul oma õiguste rikkumisest teadasaamise päevast arvates.
32.Kui vallavalitsuselt saadud vastus ei rahulda taotluse esitajat, on tal õigus pöörduda asja
lahendamiseks maavanema poole.
33.Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetlu-ses
rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras
kaebusega halduskohtusse.
VII RAKENDAMINE
34.Käesolevat korda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2005.a.

