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KINNITATUD 

Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2010. a 

määrusega nr 2 

Lisa 

 

 

 

Häädemeeste Hooldekodu põhimäärus 

 

I peatükk 

Üldsätted 

 

§ 1. Asutuse nimetus ja liik 

Häädemeeste Hooldekodu (edaspidi Hooldekodu) on eakatele ja puuetega inimestele ööpäevaringset 

hooldamis- ja põetamisteenust pakkuv Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav 

asutus. 

 

§ 2. Tegevuse alused 

(1) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Häädemeeste 

Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast 

põhimäärusest. 

(2) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu. 

(3) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus, töö tasustamise põhimõtted 

vallavolikogu. 

(4) Hooldekodu kohamaksu suuruse kinnitab ja muudab vallavalitsus. 

 

§ 21. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud erijuhtumitel teha soodustusi vallavalitsuse määrusega 

kehtestatud kohamaksu osas vastava kirjaliku avalduse alusel korraldusega. 

[Muudetud 18.05.2011 määrusega nr 8 – jõust. 27.05.2011] 

 

§ 3. Eelarve ja sümboolika 

(1) Hooldekodul on Häädemeeste valla eelarve koosseisus oma alaeelarve, mille kinnitab 

vallavolikogu. 

(2) Hooldekodul võib olla oma nimega pitsat ja kirjablankett ning vallavalitsuse poolt kinnitatud 

sümboolika. 

 

§ 4. Teeninduspiirkond 

(1) Hooldekodu osutab teenust eelkõige Häädemeeste valla elanikele. Teiste omavalitsuse elanikke 

võetakse Hooldekodusse vabade kohtade olemasolul vallavalitsuse ja vastava kohaliku 

omavalitsuse või vallavalitsuse ja kolmanda isiku (hooldatav või hooldustasu maksja) vahel 

sõlmitud lepingu alusel. 

 

II peatükk 

Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

 

§ 5. Hooldekodu tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

(1) Hooldekodu ülesanne on turvalise ja kvaliteetse elamis-, hooldamis- ja põetamisteenuse 

pakkumine ning võimalusel individuaalsete rehabilitatsioonitingimuste loomine ja teostamine. 

(2) Hooldekodu võib osutada teisi tasulisi teenuseid, mille loetelu, teenustasu suuruse ja teenuste 

eest tasumise korra kehtestab vallavalitsus. 

 

§ 6. Hooldekodusse vastuvõtmine, lahkumine, väljaarvamine 

(1) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub isiku või esindaja kirjaliku avalduse alusel. 

(2) Hooldekodusse vastuvõtmisel sõlmitakse isiku ja/või esindajaga leping ülalpidamiskulude 

katmise kohta. Isikud, kellel puuduvad seadusest tulenevad ülalpidajad ja/või kelle omandusse 

ei kuulu kinnisvara, tasuvad ülalpidamiskulude katteks kuni 90% oma sissetulekust. 
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(3) Hooldekodusse vastuvõtmiseks esitab isik isikut tõendava dokumendi, väljavõtte ambulatoorsest 

kaardist, olemasolul töövõimetust või puude astet kinnitava dokumendi. 

(4) Hooldekodusse ei võeta: 

1) kroonilise alkoholismi ja narkomaania korral; 

2) psüühiliste haiguste korral tuntavate käitumishäirete esinemisel, millised on ohtlikud 

ümbrusele ja isikule endale;  

3) tuberkuloosi ja ägedate infektsioonhaiguste korral. 

(5) Hooldekodust lahkumine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel, 

kusjuures avalduses märgitakse isiku uus elukoht. 

(6) Hooldekodust väljaarvamine toimub Hooldekodu kodukorra sagedase rikkumise või 

hoolduskulude mittetasumise korral vallavalitsuse korralduse alusel. 

 

III peatükk 

Õigused ja kohustused 

 

§ 7. Hooldekodu õigused 

(1) Hooldekodul on õigus: 

1) saada vallavalitsuselt ja teistelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku 

informatsiooni; 

2) esitada vallavalitsusele ettepanekuid Hooldekodu töö tõhustamiseks, töökorralduse 

muutmiseks; 

3) osutada muid tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras; 

4) algatada projekte ja taotleda rahalisi vahendeid teenuse kvaliteedi parandamiseks. 

 

§ 8. Hooldekodu kohustused 

Hooldekodu on kohustatud täitma vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides ning käesolevas 

põhimääruses sätestatud  kohustusi. 

 

IV peatükk 

Juhtimine 

 

§ 9. Hooldekodu juhtimine 

(1) Hooldekodu tööd juhib juhataja, kes vastutab Hooldekodule põhimäärusega pandud ülesannete 

täitmise eest, samuti Hooldekodu üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja 

otstarbeka kasutamise eest. 

(2) Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi võitnud isiku 

kinnitab ametisse vallavalitsus. 

(3)  Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu ning kinnitab ametijuhendi vallavanem 

või tema poolt volitatud ametiisik. 

(4) Juhataja annab välja käskkirju hooldekodu töö korraldamiseks, sõlmib ja lõpetab personaliga  

töölepingud vastavalt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, järgib hooldekodu tuleohutus-, 

tervisekaitse- ja muude õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist.  

 

V peatükk 

Vara 

 

§ 10. Hooldekodu vara 

(1) Hooldekodu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks 

antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara ning tegevuse käigus annetatud või 

saadud põhi- ja käibevara. 

(2) Hooldekodu finantseeritakse Häädemeeste valla eelarvest, isikute ja teiste omavalitsuste poolt 

makstavatest hooldustasudest, riigi sihtotstarbelistest eraldistest, füüsiliste ja juriidiliste isikute 

annetustest ning teiste tasuliste teenuste osutamisest saadavatest vahenditest. 

(3) Hooldekodu vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.  

(4) Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja 

tähtaegadeks. 



   3 

 

 

VI peatükk 

Hooldekodu reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine 

 

§ 11. Hooldekodu reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine 

(1) Hooldekodu tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel 

õigusaktidega sätestatud korras. 

(2) Hooldekodu vara ja vahendid lähevad tema ümberkorraldamisel üle tema õigusjärglasele, selle 

puudumisel vallavalitsusele. 


