
 

 

 

Sihtasutus Tilsi Perekodu nõukogu 

OTSUS nr 5 
 

Põlvas                                                                                                        30.10.2020                                                                                                                                                                                                               

 

 

Sihtasutuses Tilsi Perekodu 

osutatavate tasuliste teenuste  

hinna kinnitamine  

 

 

Lähtudes Sihtasutus Tilsi Perekodu (edaspidi Perekodu) põhikirja § 7 lõikest 3 punktist 

3, Perekodu nõukogu 30.10.2020 koosoleku protokoll nr 5 punktist 2.1. ning juhatuse 

1.10.2020 ettepanekust, Perekodu nõukogu 

 

otsustab: 

 

 

1.Kinnitada perioodiks 01.01.2021 kuni 31.12.2021  sihtasutuses Tilsi Perekodu 

(registrikood 90013153) osutatavate tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisale. 

 

2. Otsus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Helen Metsma 

Nõukogu esimees  



 

Lisa 1 

 

Sihtasutuses Tilsi Perekodu osutatavate teenuste hinnad perioodiks 1. jaanuar 2021 kuni 31 detsember 2021 (seoses laste arvu muutumisega 

8lt lapselt 6-le)  

 
Jrk Teenuse nimetus Sagedus Hind, teenuse eest tasuja Teenuse sisu 

1 

Asenduskoduteenus kuni lapse 18  

aastaseks saamiseni või õppimise 

korral kuni õppeaasta lõpuni. 

Aluseks kooli poolt edastatud 

teatis õppes osalemise kohta 

 

 

 

Ööpäevaringne 

2200  eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine vastavalt 

halduslepingu tingimustele, 

teenuse eest tasuja lapse 

eestkosteasutus ja/või lapse 

rahvastiku registrijärgne kohalik 

omavalitsus 

 

• Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht; 

• Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne; 

• Lapsele on tagatud võimetekohane õpe; 

• Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse;  

• Lapsele on tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused; 

• Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan;  

• Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga; 

• Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente;  

• Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat; 

• Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot.  

• Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personali vajaduspõhine 

kättesaadavus;  

• Lapse isiklikud kulude arvestamisel on aluseks asutuses kehtiv dokument   „Isiklike 

kulude arvestamise kord“. 

2 

Puudega (keskine, raske ja sügav 

puue) lapsele asenduskoduteenuse 

osutamine kuni lapse 18 aastaseks 

saamiseni või õppimise korral 

kuni õppeaasta lõpuni. Aluseks 

kooli poolt edastatud teatis õppes 

osalemise kohta 

Ööpäevaringne 

 2200 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine vastavalt 

halduslepingu tingimustele, 

teenuse eest tasuja lapse 

eestkosteasutus ja/või lapse 

rahvastiku registrijärgne kohalik 

omavalitsus 

 

• Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve; 

• Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne; 

• Lapsele on tagatud võimetekohane õpe; 

• Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse; 

• Lapsele on tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused; 

• Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan; 

• Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga;  

• Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente; 

• Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat 

• Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot.  

• Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine 

kättesaadavus;  

• Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus; 



 

• Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport, saatja;  

• Voodikohaga seotud kommunaalkulud; 

• Lapse isiklikud kulude arvestamisel on aluseks asutuses kehtiv dokument   „Isiklike 

kulude arvestamise kord“.   

3 

Vanema nõusolekul perioodiline 

hooldus suure hooldusvajadusega 

lapsele, kelle hooldamist kodus ei 

ole võimalik korraldada 

Ööpäevaringne 

2200 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine lepitakse 

kokku lapsevanema ja lapse 

rahvastikuregistrijärgse kohaliku 

omavalitsusega   

• Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht; 

• Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne 

• Lapsele on tagatud võimetekohane õpe 

• Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse 

• Lapsele on tagatud tervishoiu- teenused 

• Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

• Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

• Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

• Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seadusliku esindajat 

• Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine 

kättesaadavus; 

• Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus  

• Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport 

• Voodikohaga seotud kommunaalkulud 

• Lapse isiklikud kulude arvestamisel on aluseks asutuses kehtiv dokument   „Isiklike 

kulude arvestamise kord“; 

4 

Ajutine hooldus kuni 90 

kalendripäeva  sotsiaalsetel 

põhjustel, et pakkuda perele 

täiendavat abi, mis võimaldab 

lapsel bioloogilises perekonnas 

kasvada 

Ööpäevaringne 

100 eurot ööpäev 

 

Teenuse eest tasumine lepitakse 

kokku lapsevanema ja lapse 

rahvastikuregistrijärgse kohaliku 

omavalitsusel   

 

• Lapsele on tagatud järelevalve k.a voodikoht; 

• Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne; 

• Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse: 

• Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus koostöös lapse perega: 

• Rehabilitatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport: 

• Neli korda  päevas toitlustus ( hommik, lõuna, oode ja õhtu):  

• Personalikulu: 

• Voodikohaga seotud majanduskulud ( kommunaalkulud).  

5 

Järelhooldusteenus 19 kuni 25 

aastastele noortele õppimise korral 

 

Ööpäevaringne 

1000 eurot kalendrikuus 

Teenuse eest tasub lapse 

rahvastikuregistrijärgne kohalik 

omavalitsus arve alusel 

• Isiklikud kulud noorele igakuiselt minimaalselt  240 eurot (vajaduspõhised kulud; 

toiduraha, esmatarberavimid, transpordikulu, riided jne). Reguleeriud juhatuse 

käskkirjaga „Isiklike kulude arvestamine“; 

• Voodikohaga seotud majandamiskulud ( kommunaalkulud). 

6 
Järelhooldusteenus 19 kuni 25 

aastastele noortele õppimise korral  
Ööpäevaringne 

 

2000 eurot kalendrikuus 

• tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht; 

• aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne; 



 

Teenuse eest tasub lapse 

rahvastikuregistrijärgne kohalik 

omavalitsus arve aluse 

• tagatud võimetekohane õpe; 

• sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse katkematult; 

• tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused; 

• lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan; 

• Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga;  

• Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente; 

• Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat;  

• Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot; 

• Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine 

kättesaadavus; 

• Lapse isiklikud kulude arvestamisel on aluseks asutuses kehtiv dokument   „Isiklike 

kulude arvestamise kord“.  

7 

Järelhooldusteenus keskmine, 

raske- ja sügava puudega 19-25 

aastastele noortele 

Ööpäevaringne 

2200 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasub lapse 

rahvastikuregistrijärgne kohalik 

omavalitsus arve alusel 

 

• kasvatus ja järelevalve;  

• toetus emotsionaalse turvatunde loomiseks ja hoidmiseks; 

• tagatud on võimetekohane õpe;  

• sotsiaalsete oskuste arendamine;  

• tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused; 

• vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan kvartalite 

lõikes; 

• vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga;  

• kogutakse teavet ja vajalikke dokumente mis seotud noorega;  

• informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat; 

• tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot; 

•  tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personali; 

• vajaduspõhine kättesaadavus;  

• Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus;  

• Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport, saatja; 

• Voodikohaga seotud kommunaalkulud;  

•  Lapse isiklikud kulude arvestamisel on aluseks asutuses kehtiv dokument   „Isiklike 

kulude arvestamise kord“. 

 

 

 


