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Koduteenuste loetelu ning nende
osutamise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrus sätestab Tõrva Linna Sotsiaalabiameti (edaspidi sotsiaalabiamet) poolt osutatavate
koduteenuste loetelu ja nende osutamise tingimused ning korra.
(2) Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja
eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku
võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.
(3) Käesolevas korras nimetatud koduteenused on kliendipõhised.
§ 2. Koduteenuse osutamise tingimused
(1) Koduteenuseid osutatakse isikule:
1) kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tõrva linnas;
2) kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud
kõrvalabi- või hooldusvajadus;
3) kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud;
4) kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased
ei saa mõjuval põhjusel oma kohustusi täita.
(2) Teenust ei osutata isikutele, kellele on perekonnaseaduse ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud hooldaja, nakkushaigusi põdevatele isikutele ja
lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast pidevat põetust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetamata isikutele võib osutada koduteenuseid
tasu eest.
§ 3. Koduteenuste osutamine ja liigid
(1) Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.
(2) Koduteenuse sisu ja osutamise aeg määratakse kindlaks lepingus koostöös teenuse
kasutaja ja koduteenuse osutajaga. Koduteenuse lepingus kokku lepitud teenuse sisu ja mahtu
muudetakse vastavalt vajadusele.
(3) Koduteenused jagunevad põhi-, tugi- ja lisateenusteks.
(4) Põhiteenused on:
1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga
varustamine;
2) abistamine eluaseme (1 tuba, köök, vannituba ja wc) korrastamisel 1 kord nädalas
abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
3) pesemise ja pesupesemise korraldamine;
4) olmeteenuste korraldamine (vesi, puud, prügi);
5) kõnnitee puhastamine lumest (väravast ukseni);
6) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks
vajalike teenustega seotud asjaajamisel.
(5) Tugiteenused on:
1) saatjateenus (kaupluse külastus, abistamine eriarsti külastamisel väljaspool Tõrva linna,
abistamine asjaajamisel, juuksuriteenuse/maniküüri/pediküüri korraldamine, kalmistu
külastus);
2) kevadine ja sügisene suurpuhastus (akende pesu, kardinate vahetus, akende soojustamine,
laearmatuuride puhastamine);
3) kõnnitee puhastamine lumest väravast ukseni.
(6) Lisateenused on
1) küttepuude ja vee tuppa toomine;
2) valmistoidu koju viimine.
§ 4. Koduteenuse määramise taotlemine

Koduteenuse taotlemiseks esitatakse avaldus (lisa 1) ja vajadusel avalduses toodud andmeid
tõendavad dokumendid sotsiaalabiametile.
§ 5. Koduteenuse vajaduse hindamine
(1) Koduteenuse määramise vajaduse teeb sotsiaalabiameti töötaja kindlaks täites abivajaja
kaardi (lisa 2) isiku elukohas ühe nädala jooksul avalduse esitamisest.
(2) Koduteenuse vajaduse olemasolul koostab sotsiaalabiameti töötaja paketipõhise
hoolduskava (lisa 3-5), millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja
sagedus.
(3) Sotsiaalabiameti töötaja teeb korduvhindamise (sh muudab vajadusel hoolduskava)
lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
§ 6. Põhiteenuste paketid ja maksumus
(1) Põhiteenuste tasuta pakett sisaldab:
1) 1-2 korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
2) toiduainete toomine;
3) arstiabi korraldamine (perearst);
4) vestlus;
5) eluruumide koristamine (üks tuba, köök, WC) üks kord nädalas.
(2) Põhiteenuste pakett maksumusega 15.- eurot kuus sisaldab:
1) 3 korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
2) toiduainete toomine;
3) kommunaalmaksete tasumine;
4) arstiabi korraldamine (perearst);
5) kütte korraldamine (tellimine);
6) küttematerjali ja vee tuppatoomine, tuha väljaviimine;
7) pesupesemise korraldamine (pesumajja viimine);
8) 1 kord kuus panga teenus Tõrvas;
9) eluruumide koristamine (üks tuba, köök, WC) üks kord nädalas;
10) pesemise korraldamine (dušši alla viimine) kaks korda kuus.

(3) Koduteenuste pakett maksumusega 36.- eurot kuus sisaldab:
1) 5 korda nädalas abivajaja kodu külastamine;
2) toiduainete ja valmistoidu toomine;
3) kütte korraldamine (tellimine);
4) küttematerjali ja vee tuppatoomine, tuha väljaviimine;
5) maksete tasumise korraldamine;
6) arstiabi korraldamine (perearst);
7) koristamine (üks tuba, köök, wc) 1 kord nädalas;
8) pesemise korraldamine (dušši alla viimine) 2 korda kuus;
9) pesupesemise korraldamine (pesumajja viimine);
10) kõnniteede puhastamine lumest väravast ukseni;
11) üks kord kuus panga teenus Tõrvas;
12) ravimite muretsemine, ravimikarbi täitmine;
13) abivahendite soovitamine, muretsemine.

§ 7. Põhiteenuste tasuta saamise õigus
(1) Põhiteenuse saajad, kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi, ei pea teenuse eest
tasuma, kui peale käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulude tasumist jääb ühe
pereliikme netosissetulek kuus alla määra, mis on kehtestatud Tõrva linna täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise korras.
(2) Arvestatakse järgmisi kulusid:
1) eluaseme üür ja hooldustasu;
2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus;
5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
6) maamaksukulud;
7) olmejäätmete veotasu;

8) 1 telefoni kulu kuni 6.40 eurot kuus;
9) eluaseme kindlustuse kulud;
10) lasteaia õppe- ja kohatasu;
11) toiduraha, mis on tasutud lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses
õppiva lapse toitlustamise eest.
(3) Põhiteenuste eest tasumisest vabastamise avaldus tuleb esitada sotsiaalabiametile koos
nelja kuu kuludokumentidega.
§ 8. Tugiteenuse ja lisateenuse maksumus
(1) Tugiteenus on tunnipõhine, tunni hind on 4.- eurot.
(2) Lisateenus on korrapõhine – üks kord 1.-euro.
§ 9. Koduteenuste eest tasumise kord
Koduteenuste eest tasutakse arve alusel teenuste osutamisele järgneva kuu 6. kuupäevaks.
§ 10. Koduteenuse määramine
(1) Koduteenuse määramise otsustab sotsiaalabiameti juhataja tähtajalise kahepoolse lepingu
(Lisa 6) sõlmimisega hiljemalt 1 kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Lepingu lahutamatuks
osaks on hoolduskava.
(2) Koduteenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat hiljemalt 1 kuu jooksul
arvates avalduse esitamisest.
§ 11. Hoolduspäevik
(1) Hooldustöötaja avab koduteenuse saaja elukohas hoolduspäeviku, mis kajastab:
1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid;
3) koduteenuse saaja erakorraliste olukordade kirjeldusi.
(2) Lõikes 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.
§ 12. Koduteenuse osutamise lõpetamine
Koduteenuse osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
1) teenuse saaja soovil;

2) teenuse saaja kõrvalabi või hooldusvajaduse puudumisel;
3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
4) kui teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise;
5) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
6) teenuse saaja surma korral;
7) teenuse saaja ei ole tasunud kolme kuu teenuse eest.
§ 13. Rakendussätted
(1) Tõrva Linnavolikogu 14.10.2014 määrus nr 17 „Koduteenuste loetelu ning nende
osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 01.aprillil 2016.
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