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Õru        15.august 2008 nr 13 
 
 
Üldhooldekodusse paigutamise kord Õru vallas 
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning 
sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2 ja § 10 lg 6 alusel.  
 
§ 1. Üldsätted  
(1) Käesolev kord reguleerib eakate ja puudega inimeste, kes ei ole suutelised iseseisvalt 
elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi 
osutamisega, hooldekodusse paigutamist, kui nende Rahvastikuregistrisse kantud elukoht 
asub Õru vallas. 
(2)  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  
üldhooldekodu (edaspidi hooldekodu) – eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, 
hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus; 
hooldekodus hooldamine – ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, 
järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast 
tulenevate ülesannete täitmine; 
ülalpidamiskulu hooldekodus – hooldekodus hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa.  
 
§ 2. Hooldekodusse paigutatavad isikud  
(1)   Hooldekodusse võidakse paigutada Õru vallas alaliselt elavaid vanureid ja puuetega 
isikuid (edaspidi taotlejad):  
1)  kes viibivad haiglas, aga ei vaja enam haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, 
kõrvalabi ja järelevalvet või kelle tervislik seisund kodus olles on halvenenud, mistõttu 
hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik; 
2) kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed 
ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatusetõttu ei ole võimelised 
taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.  
 
(2) Üldhooldekodusse paigutamisest on õigus keelduda järgmistel juhtudel:  
1)  seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ei nõustu osalema hoolduskulude katmisel; 
2) isik on vaimuhaige, alkohoolik või narkomaan, põeb ohtlikku nakkushaigust, on endale või 
teistele ohtlik.  
 
§ 3. Hooldekodusse paigutamise taotlemine  
(1) Taotleja või tema esindaja esitab Õru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku 
avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust.  
(2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:  



1) isikut tõendava dokumendi koopia; 
2) puude olemasolu korral koopia AEK´i otsusest puude raskusastme kohta; 
3) pensionitunnistuse koopia; 
4) arsti tõend tervisliku seisundi kohta koos soovitusega hooldusele paigutamiseks; 
5) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadus- ja/või lepingujärgsete ülalpidajate 
olemasolu või nende puudumise kohta; 
6) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed 
ning tõendid nende sissetulekute kohta; 
7) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate nõusolek ülalpidamiskulude tasumise kohta.  
(3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.  
 
§ 4. Hooldekodusse paigutamine ja hoolduse eest tasumine  
(1) Hooldekodusse võidakse paigutada käesoleva korra § 2 lg 1 toodud tingimustele vastavaid 
taotlejaid, kusjuures esmajärjekorras paigutatakse hooldekodusse isikud, kellel puuduvad 
seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.  
(2) Hooldekodusse paigutamine toimub vallavalitsuse otsuse alusel valla eelarves selleks 
ettenähtud vahendite piires.  
(3) Hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse vastavasisuline leping.  
(4) Hooldekodu ülalpidamiskulu tasumise kohustuse võtavad enda kanda taotleja, 
vallavalitsus ja seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad järgmiselt:  
1) hooldusalune isik tasub kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hooldekodus, 
tasudes selleks 90% oma igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiskuludeks 
vajalik; 
2) ülalpidamiskuludest puudujääva osa tasuvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ja/või 
vallavalitsus; 
(5) Hooldusalusel isikul on õigus teha oma vara kohta notariaalne kinkeleping Õru valla  
kasuks. Ülalpidamiskuludest puudujääva osa katmiseks võib sõlmida lepingu hooldusaluse 
vara arvelt.  
 
§ 5. Rakendussätted  
(1) Määrus avaldatakse Õru valla veebilehel.  
(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a 
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