
 

 

 

MÄÄRUS  

 

 

Kõrgessaare                                                                                                  20. märts 2009 nr 64  

 

 

Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja  

kord  

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja  

Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.  

 

§ 1. Reguleerimisala  
(1) Määrus reguleerib Kõrgessaare valla eelarvest puudega isiku hooldajale või eestkostjale  

      hooldajatoetuse määramist ja maksmist.  

(2) Hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada puudega isikule igapäevane kõrvalabi,  

      juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut.  

 

§ 2. Mõisted  
(1) Keskmine puue -inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või  

      funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarset kõrvalabi või  

      juhendamist vähemalt korra nädalas;  

(2) raske puue -inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni  

      kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet  

      igal ööpäeval;  

(3) sügav puue -inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni  

      kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist  

      väljaspool oma elukohta või järelvalvet ööpäevaringselt;  

(4) hooldusvajaduse hindamine – puudega isiku funktsionaalse võimekuse hindamine temale  

      vajaliku abi ja hooldusvajaduse kindlakstegemiseks.  

 

§ 3. Hooldajatoetus  
(1) Hooldajatoetus on igakuiselt makstav toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja  

      hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks katteks ja mida on õigus taotleda:  

     1) 3–16-aastase puudega lapse ühel vanemal, võõrasvanemal, eestkostjal või  

         Sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal, kes ei saa töötada  

         puudega lapse kasvatamise tõttu ega ole ka töötuna registreeritud, ei saa riiklikku  

         pensioni ja kui lapse hooldamine ei ole tagatud teiste sotsiaal-ja /või  

         haridusteenustega;  

 

     2) 16–18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemal, võõrasvanemal, eestkostjal  

         või Sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal, kes ei saa töötada  

         puudega lapse kasvatamise tõttu ega ole ka töötuna registreeritud, ei saa riiklikku  

         pensioni ja kui lapse hooldamine ei ole tagatud teiste sotsiaal-ja /või  

         haridusteenustega;  

   



   3) raske või sügava puudega täisealise isiku perekonnaseaduse § 105 alusel määratud  

         hooldajal või kohtumäärusega määratud eestkostjal;  

     4) hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske või sügav puue.  

 

§ 4. Hooldajatoetuse taotlemine  
(1) Hooldajatoetust saavad taotleda käesoleva määruse § 3 nimetatud isikud, kes tagavad  

      rahvastikuregistri järgi Kõrgessaare vallas elava  

     1) 3-16-aastasele keskmise puudega lapsele kõrvalabi ja juhendamise kord nädalas  

         väljaspool lapse alalist elukohta;  

     2) 3-18-aastasele raske puudega lapsele, 18-aastasele ja vanemale raske puudega isikule  

         kõrvalabi, juhendamise ja/või järelevalve igal ööpäeval;  

     3) 3-18-aastasele sügava puudega lapsele, 18-aastasele ja vanemale sügava puudega  

         isikule kõrvalabi, juhendamise ja/või järelevalve ööpäevaringselt.  

 

§ 5. Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele 

(1) Kirjaliku taotluse milles on ära toodud:  

     1) vajalikud isikuandmed;  

     2) luba isikuandmete töötlemiseks;  

     3) kohustus teatada asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse määra muutumise või  

         maksmise lõpetamise kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest;  

     4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.  

(2) Koos taotlusega esitatakse:  

     1) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;  

     2) hooldajaks, eestkostjaks, lapse vanemaks, võõrasvanemaks või Sotsiaalhoolekande  

         seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldajaks olemist tõendavad dokumendid;  

     3) arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti otsus hooldatava puude raskusastme  

         tuvastamise kohta;  

     4) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolu korral;  

     5) vanema/eestkostja tööraamat või muu mittetöötamist tõendav dokument (v.a. 18 

         aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldaja;  

     6) abielutunnistus, kui toetust taotleb lapse võõrasvanem (v.a. 18-aastase ja vanema raske  

         või sügava puudega inimese hooldaja);  

(3) hooldajatoetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse vastuvõtmise päev, posti teel  

     saadetud taotluse puhul lähtekoha postitempli kuupäev;  

(4) vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente kümne päeva jooksul  

     pärast taotluse vastuvõtmist. Kui puuduolevaid dokumente ei esitata, jäetakse taotlus  

     rahuldamata.  

 

§ 6. Hooldajatoetuse määramine  
(1) Hooldajatoetuse taotluse lahendamisel selgitab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik  

     välja puudega isiku või puudega lapse pere hooldus-ja teenustevajaduse ja hooldaja  

     võimalused hoolduse tagamiseks.  

(2) 18-aastase ja vanema puudega isiku hooldusvajaduse hindamiseks kasutatakse  

     vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamisvahendit, mille põhjal koostatakse  

     sotsiaalvaldkonna ametniku poolt taotleja või tema esindajaga kooskõlastatud  

     hooldusplaan. Vajadusel kaasatakse erialaspetsialiste, suunatakse puudega isik  

     geriaatrilisele hindamisele või rehabilitatsiooniplaani koostamisele.  

(3) Hooldusvajaduse hindamise tulemused vaadatakse läbi hooldusvajaduse hindamise  

     komisjonis, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelisena.  

 



(4) Puudega lapse hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse sotsiaalministri määrusega  

     kehtestatud hindamisvahendit.  

(5) Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt  

     30 päeva jooksul taotluse esitamisest vastavalt hooldusvajaduse hindamise komisjoni  

     ettepanekule.  

(6) Hooldajatoetuse määramise, määramisest keeldumise ja/või teenusele suunamisest või  

     muu abi andmise kohta tehtud motiveeritud otsus saadetakse hooldajale viie tööpäeva  

     jooksul pärast otsuse tegemist.  

(7) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja  

     lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui  

     1) keskmise puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni;  

     2) raske ja sügava puudega alla 18-aastase hooldatava täisealiseks saamiseni;  

     3) tähtajalise eestkoste või hoolduse lõpuni.  

(8) Hooldajatoetust võib määrata tähtajatult kui puudeaste on määratud tähtajatult.  

(9) Hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele  

     kontrollitakse hooldusvajaduse hindamise komisjoni poolt vähemalt üks kord aasta  

     jooksul alates hooldajatoetuse määramisest.  

(10) Hooldajatoetuse määramisest võib keelduda kui  

     1) hooldajatoetuse taotleja on esitanud valeandmeid;  

     2) hooldaja ei täida oma hooldajakohustusi;  

     3) puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust ei tulene vajadust hooldaja määramiseks;  

     4) puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust tuleneb vajadus teiste hoolekandeteenuste  

         järele. 

(11) Hooldajatoetus määratakse toetuse taotlemise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast.  

(12) Hooldajatoetuse saajad kantakse riiklikusse sotsiaalinfosüsteemi, mille andmeid  

        töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.  

 

§ 7. Hooldajatoetuse maksmine  

(1) Hooldajatoetust makstakse kuni kahe hooldatava hooldamise eest.  

(2) Hooldajatoetust makstakse:  

     1) 3- 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest 75 %  

         sotsiaaltoetuste määrast ehk 19.17 eurot kuus;  

     2) 16-18 aastase raske puudega lapse või 18-aastase ja vanema raske puudega isiku  

         hooldamise eest 60% sotsiaaltoetuste määrast ehk 15.34 eurot kuus;  

     3) 16-18-aastase sügava puudega lapse või 18-aastase ja vanema sügava puudega  

         isiku hooldamise eest 100% sotsiaaltoetuste määrast ehk 25.56 eurot kuus.  

(3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole üks kord kalendrikuus jooksva  

kalendrikuu 15. kuupäevaks.  

 

§ 8. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine  
(1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui:  

     1) on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;  

     2) hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks on esitanud avalduse hooldaja või  

         teovõimeline hooldatav;  

     3) hooldaja on hooldajatoetuse saamiseks teadvalt andmeid varjanud või esitanud  

         valeandmeid;  

     4) Hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava ees nõuetekohaselt.  

 

(2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või  

     maksmist välistavate asjaolude tekkimisel järgnevast kuust.  



 

§ 9. Vaidluste lahendamine  
(1) Toetuse taotleja võib toetuse määramise või mittemääramise vaidlustamiseks esitada vaide  

     Hiiu maavanemale vastavalt haldusmenetluse seadusele.  

 

§ 10. Maksude tasumine  
(1) Vallavalitsus tasub käesoleva määruse alusel hooldajatoetust saava isiku eest  

     sotsiaalmaksu Sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 11 alusel.  

 

§ 11. Rakendussätted  
(1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 08. aprilli 2005 määrus nr 56  

     „Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord”.  

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. märtsist 2009.  

 

 

 

 

 

 

Aili Küttim  

Vallavolikogu aseesimees  


