
 
KAIU HOOLDEKODU PÕHIMÄÄRUS 

 
ÜLDSÄTTED 

  
1. Kaiu Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Kaiu Vallavalitsuse haldusalas tegutsev 
hoolekandeasutus 
2. Hooldekodu asukoht on Kaiu alevik, Kasvandu tee 45, Kaiu vald, Raplamaa. 
3. Hooldekodu ei oma pitsatit ega arvelduskontot. 
4. Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kaiu Vallavolikogu (edaspidi 

vallavolikogu). 
5. Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas 

vallavolikogu määrustest, otsustest, vallavalitsuse määrustest, korraldustest ja käesolevast 
põhimäärusest. 

 
EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

 
6. Hooldekodu on vanuritele, puuetega isikutele, füüsiliselt ning sotsiaalselt 

mittetoimetulevatele isikutele alaliseks või ajutiseks elamiseks loodud asutus, mille 
eesmärgiks on tagada sealviibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, 
põetamine ja rehabilitatsioon. 

7. Oma eesmärkide saavutamiseks hooldekodu: 
7.1. töötab välja ja viib ellu Kaiu valla arengukavas vanurite ja puuetega isikute 

hoolekannet puudutava osa; 
7.2. kogub, töötleb ja edastab informatsiooni sotsiaalregistrile probleemide ja nende 

lahenduste kohta; 
7.3. osutab järgmisi teenuseid: 
7.3.1. hooldus ja toitlustamine; 
7.3.2. põetus ; 
7.3.3. esmatasandi arstiabi tagamine; 
7.3.4. hoolealuste individuaalse rehabilitatsiooni võimaluste tagamine; 
7.3.5. sotsiaalnõustamine; 
7.3.6. hoolealustele suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks võimaluste loomine; 

8. Lähedaste või eestkostja puudumisel korraldab hooldekodu hoolealuste matused. 
 

TEGEVUSE PÕHIMÕTTED 
 

9. Hooldekodul on õigus saada vallavalitsuselt ja selle struktuurüksustelt  oma ülesannete 
täitmiseks vajalikku informatsiooni. 

10. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Kaiu valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele 
osutatakse teenuseid sõlmitud lepingute alusel. 

11. Hooldekodu teeb oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste 
isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega. 

12. Abi taotlemine ja teenuste osutamine peavad püüdma säilitada kliendi eneseväärikust ning 
toetama tema võimalikku iseseisvat toimetulekut. 

 
 

STRUKTUUR JA JUHTIMINE 
 

13. Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. 
14. Töötamine hooldekodus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega. 
15. Hooldekodu kõrgeimaks organiks on vallavalitsus. 
 



16. Hooldekodu juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. 
Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. 

17. Hooldekodu töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning määrab töötasu suuruse 
vallavanem kooskõlastatult hooldekodu juhatajaga. 

18. Hooldekodu juhataja: 
18.1. korraldab hooldekodu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest; 
18.2. juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet; 
18.3. töötab välja ja kinnitab hooldekodu töösisekorraeeskirja, töökaitsealased juhendid, 

töötajate ametijuhendid jms; 
18.4. annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju; 
18.5. koostab hooldekodu eelarve ja vastutab kinnitatud eelarvest  kinnipidamise eest; 
18.6. koostab hooldekodu aruanded; 
18.7. esindab hooldekodu; 
18.8. tagab hooldekodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise 

kasutamise; 
18.9. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. 

19. Hooldekodu juhatajal on õigus. 
19.1. teha tuludega seotud tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmiseks; 
19.2. vallata, kasutada ja käsutada hooldekodu valduses olevat vara vallavolikogu poolt 

kehtestatud korras. 
 

FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE 
 

20. Hooldekodu kulud kaetakse Kaiu valla eelarvest. Kaiu valla hoolealuste omaosalus on 85% 
sissetulekust. Vara ja pärijate olemasolul sõlmitakse hooldekodu kulude katmise osas eraldi 
leping. Hooldekodu võib saada vahendeid ka juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt 
sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena. 

21. Hooldekodu korraldab koos Kaiu Vallavalitsuse raamatupidamisega  
raamatupidamisarvestust ja aruandlust. 

22. Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmise üle teostab järelvalvet valla ametnik 
sotsiaaltöö alal. 

23. Hooldekodu vara ja raha kasutamist kontrollib Kaiu Vallavalitsus. 
 

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 

24. Hooldekodu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. 
 

 
 
 
 
 

Lembit Arro 
Volikogu esimees 


