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Kuusalu Eakate Kodu põhimääruse kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja
paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ning paragrahvi 35 lõike 2 alusel
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1.Kuusalu Eakate Kodu staatus
(1) Kuusalu Eakate Kodu (edaspidi eakate kodu) on Kuusalu Vallavalitsuse haldusalas tegutsev
hoolekandeasutus.
(2) Eakate kodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas
vallavolikogu määrustest, otsustest, vallavalitsuse määrustest, korraldustest ja käesolevast
põhimäärusest.
§ 2. Eakate kodu eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika
(1) Eakate kodul on oma eelarve. Eakate kodu kulud kaetakse valla eelarvest ja klientide
osalustasust.
(2) Eakate kodul on oma nimetusega pitsat.
§ 3. Järelevalve eakate kodu tegevuse üle
(1) Eakate kodu tegevuse ja vara ning raha kasutamise üle teostab järelevalvet Kuusalu
Vallavalitsus.
§ 4. Eakate kodu asukoht
(1) Eakate kodu asukoht: Kuusalu tee 33, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74601.
2. peatükk
EAKATE KODU TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED
§ 5. Eakate kodu tegevusvaldkond
(1) Eakate kodu on eakatele (edaspidi: klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud
hoolekandeasutus, mille eesmärgiks on pakkuda seal viibivatele isikutele ööpäevaringselt nende
eale ja seisundile vastavat hooldamist, juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike
toimingute sooritamisel ning nende ohutuse tagamist.
§ 6. Eakate kodu ülesanded
Oma ülesannete täitmiseks osutab eakate kodu järgmisi teenuseid:
1) ööpäevaringne hooldamine;
2) põetamine;
3) esmatasandi arstiabi;
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4) majutamine ja toitlustamine;
5) sotsiaalnõustamine;
6) tegelusteraapia;
7) matusetalituse korraldamine.
3. peatükk
TEGEVUSE PÕHIMÕTTED
§ 7. Eakate kodu tegevuse põhimõtted
(1) Eakate kodu osutab teenust eelkõige Kuusalu valla elanikele. Teiste piirkondade elanikele
osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul.
(2) Eakate kodusse ei võeta psüühilise erivajadusega isikuid.
(3) Eakate kodu teeb oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste
isikutega ning vabatahtlike organisatsioonidega.
(4) Abi ja teenuste osutamine peavad võimaldama säilitada kliendi eneseväärikust ning toetama
tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.
4. peatükk
EAKATE KODU JUHTIMINE
§ 8. Eakate kodu juht
(1) Eakate kodu juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
§ 9. Eakate kodu juhataja
(1) Eakate kodu juhataja:
1) vastutab eakate kodu kogu töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja
otstarbeka täitmise (töökaitsealased juhendid, vajalikud aruanded jm) eest;
2) teeb vallavalitsusele ettepanekuid eakate kodu töö edendamiseks ja parendamiseks;
3) võtab tööle ja vabastab töölt eakate kodu töötajad;
4) koostab ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
5) koostab eakate kodu eelarve projekti ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
6) tagab eakate kodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
7) teeb vallavanemale ettepanekuid eakate kodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamise ja
muutmise kohta;
8) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
9) koostab ja kinnitab töösisekorra eeskirja;
10) annab käskkirju eakate kodu sisemise töö korraldamiseks;
11) esindab eakate kodu volituseta;
12) korraldab klientide suhtlemist lähedastega;
13) korraldab klientide dokumentide vormistamist ja asjaajamist;
14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
15) sõlmib eakate kodu tegevusest tulenevaid lepinguid, sh kliendilepinguid, ja teeb muid
tehinguid;
16) vahetab vallavalitsuse ja selle struktuuriüksustega oma ülesannete täitmiseks vajalikku
informatsiooni.
5. peatükk
EAKATE KODUSSE VASTUVÕTMINE
§ 10. Eakate kodusse vastuvõtmine
(1) Klient või tema seaduslik esiundaja esitab Kuusalu Vallavalitsusele põhjendatud avalduse.
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(2) "Kliendi paigutamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, milles näidatakse ära
lepingu sõlmimise tingimused, sh kliendi omaosaluse määr kohamaksumusest.
(2¹) Eakate Kodu juhataja võib kliendi või tema seadusliku esindaja põhjendatud avalduse alusel
peatada kliendilepingu kuni 3 kuuks.
(M-10-27.06.2007)
(2²) Ajutiselt vabade kohtade olemasolul võib Eakate Kodu juhataja võtta kliente lühiajalisele
hooldusele kuni 3 kuuks, teavitades sellest kirjalikult vallavalitsust.
(M-10-27.06.2007)
(3) Kliendiga sõlmitakse leping, mille sõlmimisel lähtub vallavalitsus igast üksikjuhtumist
eraldi.
(4) Eelisjärjekorras võetakse hooldusele seaduslike ülalpidajateta Kuusalu valla eakad.
(5) Teistest piirkondadest pärinevaid abivajajaid võetakse vastu nende elukohajärgse kohaliku
omavalitsuse taotluse põhjal.
6. peatükk
FINANTSEERIMINE JA RAAMATUPIDAMINE
§ 11. Eakate kodu finantseerimine
(1) Eakate kodu tegevuskulud kaetakse Kuusalu valla eelarvest.
(2) Tegevuskuludest lähtuvalt arvestatakse välja ühe kliendikoha maksumus kuus ja päevas, mis
kinnitatakse vallavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks ja mis on aluseks kohamaksumuse
(ülalpidamiskulud) kehtestamisele.
(3) Kohamaksumus hüvitatakse vallavalitsusele kliendi pensionist (omaosalus), kliendi
seadusjärgsete ülalpidajate ja/või kliendi vara pärijate poolt.
(4) Kliendi omaosaluse suurus protsendina tema pensionist, määratakse vallavalitsuse poolt.
(5) Kliendi seadusjärgsete ülalpidajatega sõlmitakse leping kliendi ülalpidamiskulude katmises
osalemiseks.
(6) Kliendi vara pärijaga, kes ei ole tema seadusjärgne ülalpidaja, võidakse sõlmida eraldi leping
kliendi ülalpidamiskulude katmises osalemiseks.
(7) Väljastpoolt valda pärinevate klientide ülalpidamiskulude katmiseks sõlmitakse leping
kliendi elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.
(8) Eakate kodu võib saada vahendeid ka juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtotstarbeliste
eraldiste, toetuste ja annetustena.
§ 12. Eakate kodu raamatupidamine
(1) Eakate kodu raamatupidamist korraldatakse tsentraliseeritult Kuusalu Vallavalitsuse
raamatupidamise baasil.
7. peatükk
TEGEVUSE LÕPETAMINE
§ 13. Tegevuse lõpetamine
Eakate kodu tegevuse lõpetamise otsustab Kuusalu vallavolikogu.
8. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 14. Otsuse kehtetuks tunnistamine
Kuusalu Vallavolikogu 26.novembri 1992 otsus “Kuusalu Kriisikodu asutamine ja põhikirja
kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.
§ 15. Määruse rakendamine
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Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2004.
Kalmer Märtson
Volikogu esimees
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