
Tugiisiku 
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teenused Lätis 

28.04.2016.  



1. Tugiisiku (TI) teenused 

omavalitsuses 
- kulud katab Hoolekande ministeerium 

riigieelarvest 

- vajaduse määrab kindlaks riiklik Tervise ja 

töövõime arstlik komisjon 

 

- tugiisik tagab kliendi jõudmise teenuse 

osutamise kohta 

 

- teenust osutatakse mitte rohkem kui 40 tundi 

nädalas  

 



Teenuse saajad 

• Sügava nägemispuudega inimesed 

• Raske puudega inimesed: 

– Anatoomiliste defektide või haigustega 

(saavad transpordi kompensatsiooni) 

– Anatoomiliste defektide või amputeeritud 

jäsemetega  

– Vaimse alaarenguga   

• Raskete funktsionaalsete häiretega 

lapsed, kes vajavad erilist hooldust  



Millisteks tegevusteks TI teenust 

pakutakse ja teenuse maht (I) 

• Tööl käimine või tegelemine kodu-

majapidamises – kuni 20 tundi nädalas 

• Koolis ja lasteaias käimine, erialastel 

täiendkursustel osalemine – kuni 20 

tundi nädalas 

• Kõrgkoolis õppimine – kuni 40 tundi 

nädalas 

• Päevakeskuse või rehabilitatsiooni-

asutuse külastamine – kuni 20 tundi 

nädalas 

 

 

 



• Ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele 

saatmine, riigi ja kohalike ametiasutuste 

külastamine – kuni 20 tundi nädalas 

• Osalemine ühingutes, isetegevusringides, 

muusika- ja kunstikoolides, tegelemine 

spordiga  – kuni 20 tundi nädalas 

• Avalike kohtade ja ürituste külastamine, 

vaba aja veetmine – kuni 2 tundi nädalas 

(võib kokku liita kuni 8 tundi kuus) 

Millisteks tegevusteks TI teenust 

pakutakse ja teenuse maht (II) 



Omavalitsuste sotsiaalosakonna 

tegevused (I) 

• Võtavad vastu avaldusi eraisikutelt või 

ametiisikutelt 

• Määravad kindlaks, kas abivajav isik saab 

väljaspool kodu liikuda iseseisvalt või 

tugiisiku abiga 

• Määravad kindlaks vajalikud abinõud 

• Määravad kindlaks iga abinõu jaoks vajaliku 

aja, arvestades vahemaid  

• Teevad otsuse teenuse määramise kohta, 

sõlmivad lepingud tugiisikutega 

 



• Võtavad igakuuliselt vastu vahe-

aruandeid, arveid tehtud töö kohta, 

kinnitusi asutuste külastamise kohta  

• Kontrollivad teenuse tegelikku 

kasutamist 

• Tasustavad igakuuliselt tugiisikuid 

• Saadavad vahearuandeid Hoolekande 

ministeeriumisle rahade saamiseks 

riigieelarvest 

 

Omavalitsuste sotsiaalosakonna 

tegevused (II) 



Transpordikulude katmine 

• Raskete funktsionaalsete häirete korral 

 

• Kui ei ole võimalust konkreetsetesse 

asutustesse minekuks kasutada 

ühiskondlikku transporti, kui puudub 

ligipääs ühiskondlikule transpordile 



2. Tugiisiku teenused 

õppeasutustes 

- kulud katab Haridus- ja teadus-

ministeerium riigieelarvest 
 

- toetab tegevustes, mida laps ei saa ise 

teha – liikumine ja eneseteenindus 
 

- võimaldatakse mitte rohkem kui 40 

tundi nädalas 



Teenuse saajad 

• Õppivad puudega isikud ja isikud 

raskete funktsionaalsete häiretega, 

kes vajavad teenindamisel erilisi 

teenuseid 



Haridusasutuste kohustused 

• Võtta vastu avaldusi 

 

• Kontrollida info õigsust 

 

• Sõlmida leping tugiisikuga 

 

• Saata vahearuandeid 

 



 

Tänan tähelepanu eest! 
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Aluksne valla sotsiaalosakond 

Läti  

vija.vartukapteine@aluksne.lv 

 


