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HOOLDUSLEPING NR ……… 
 
………….           2013.a 
 
Kihelkonna Hooldekodu, asukohaga Ravi 1, Kihelkonna vald, 93401, Saaremaa, 
registrikood 75022077 (edaspidi nimetatud hooldekodu), keda esindab Külli Kunder ühelt 
poolt ja ……………………………….elukohaga……………………., (edaspidi nimetatud 
klient), 
ning kliendi seaduslik esindaja/esindajad…………….. kontaktandmed 
telefoni nr......................... ja e-maili aadress .............(edaspidi nimetatud osapool ning koos 
ja ühiselt nimetatud osapooled),  sõlmisid käesoleva lepingu  (edaspid nimetatud leping) 
alljärgnevas: 
1. LEPINGU DOKUMENDID 
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja lepingu Lisadest 1, 2, 3, 4 ning 
Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesolevale lepingule allakirjutamist. 
2. LEPINGU OBJEKT  
Lepingu objektiks on hooldamisteenuse pakkumine Kihelkonna Hooldekodu poolt. 
Hooldekodul ei ole kliendi esindaja õigusi. 
3. ÜLDSÄTTED 
3.1 Hooldekodu osutab kliendile hooldusteenust. 
3.2 Käesolev leping kehtib üks aasta alates selle allakirjutamise momendist ja pikeneb 
automaatselt ühe aasta võrra, kui kumbki osapool ei ole avaldanud vähemalt üks kuu enne 
lepingu lõppemist soovi lepingu lõpetamiseks. 
3.3 Hooldekodu kohamaks on 505.00 eurot kuus (Hind ei sisalda mähkmete ja ravimite 
maksumust).  Hooldusvahendite nimekiri on lepingu Lisas 3. 
3.4 Hooldekodu kohamaksu muudetakse Kihelkonna Vallavalitsuse määrusega, aluseks võttes 
tegelikke kulusid. 
3.5 Hooldekodu kohamaksu tasumine toimub punktis 6 kokkulepitud alustel. 
3.6 Kliendi surma korral üldjuhul organiseeritakse hiljemalt 4 tunni jooksul lahkunu 
transportimine Kuressaare külmkambrisse. Sellega seotud kulud katab kliendi esindaja. 
Kliendi esindajal on kohustus organiseerida kliendi isiklikele asjadele järele tulemist 30 päeva 
jooksul. Hooldekodu säilitab lahkunu asju kuni 30 päeva pärast kliendi surma. Kliendi asjad 
tagastatakse vastavalt varade vastuvõtmise akti  Lisale 4, mida käsitletakse lepingu 
lahutamatu osana. 
 
4. POOLTE KOHUSTUSED 
4.1 Hooldekodu kohustused: 
4.1.1 hooldekodu tagab kliendile tema eale ja tervislikule seisundile vastava  hooldamise, mis 
sisaldab majutust, toitlustamist ja hooldamisteenust; 
4.1.2 abistab klienti tema seaduslike õiguste ja kohustuste teostamisel, olenemata sealjuures 
kliendi esindajast; 
4.1.3 korraldab kliendi kohanemist hooldekodu ühiseluga ja tegevustega; 
4.1.4 kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides ja  Eesti Vabariigi õigusaktidega   
ettenähtud korras. 
4.2 Kliendi ja Kliendi esindaja kohustused: 
4.2.1   enne hooldekoduga lepingu sõlmimist peab klient või kliendi esindaja saatma kliendi 
arstliku läbivaatuse tõendi ja haigusloo väljavõtte hooldekodule; 
4.2.2   klient kohustub järgima hooldekodu kodukorda; 
4.2.3   klient hoiab korras üldkasutuses olevat ja temale hooldekodu poolt isiklikuks  
kasutamiseks eraldatud hooldekodu vara ja inventari; 
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4.2.4    klient, kes on ajutiselt lahkunud hooldekodust, on kohustatud tasuma iga puudutud 
kuu eest lepingujärgsest kohamaksumusest 30% kulutuste katteks, mis on seotud temale koha 
säilitamisega hooldekodus; 
 4.2.5    klient kohustub täitma hooldekodu töötajate poolt antud suulisi korraldusi.
 
5.  POOLTE ÕIGUSED 
5.1  Hooldekodu õigused 
5.1.1   hooldekodul on õigus ühepoolselt keelduda kliendiga lepingu sõlmimisest, kui klient 
on esitanud valeandmeid Lisas 2 täidetud ankeedis kliendi igapäevase tegevuse kohta ja kui 
kliendiesindaja ei ole saatnud perearsti kirjalikku tõendit või vastavalt punktile 4.2.1 arstliku 
läbivaatuse tõendit tervisliku seisundi kohta; 
5.1.2   kui klient rikub hooldekodu kodukorra reegleid, on hooldekodul õigus peale kolmandat 
kirjalikku käskkirja väljastamist kliendile, leping ühepoolselt lõpetada. Sellest teavitatakse 
kliendi esindajat, saates tähitud kirja ja kliendi esindajal on kohustus hooldekoduga leping 
lõpetada 30 päeva jooksul; 
5.1.3   kui klient muutub kontrollimatuks ning ei allu hooldekodu töötajate korraldustele, siis 
on hooldekodul õigus kutsuda välja politsei ja kiirabi. Hooldekodu püüab vastavad olukorrad 
lahendada kliendi esindajaga läbirääkimiste teel, kuid kui ei leita sobivat lahendust, siis 
rakendub punktis 5.1.2 vastav sanktsioon; 
5.1.4   juhul kui kliendi tervislik seisund ei võimalda hooldekodul teda enam hooldada, siis 
leitakse lahendus koostöös kliendi esindajaga. Kliendi hooldusvajaduste hindamisakti koostab 
hooldekodu juhataja koostöös vastava eriala spetsialistidega; 
5.1.5  kliendi tervislikust seisukorrast tulenevalt ja eelnevalt teavitades kliendi esindajat, on 
hooldekodul õigus klienti majasiseselt ümberpaigutada; 
5.1.6   igakuise hooldekodu kohamaksu tasumise korduval hilinemisel rohkem kui üks kuu on  
hooldekodul õigus lõpetada edaspidine leping kliendiga ühepoolselt; 
5.1.7   kui klient on lahkunud ette teatamata hooldekodu territooriumilt, siis kehtib leping 
seni, kuni kliendi esindaja on tasunud tema koha eest, aga mitte kauem kui üks kuu. Juhul kui 
kliendi esindaja ei maksa hoolduskoha lepingus määratud kuumaksu, siis on hooldekodul 
õigus kliendi esindajale teatise kättesaamise päevast 5 päeva jooksul leping lõpetada 
ühepoolselt. 
 
5.2 Kliendi õigused: 
5.2.1 kliendil on õigus paluda hooldekodul broneerida talle perearsti või eriarsti aeg. 
Hooldekodu pakub eriarsti juurde minekuks transporti, mille hind on kinnitatud vallavalitsuse 
poolt ning mille kulud katab klient. Kliendi esindajal on õigus toimetada klient ka ise soovitud 
eriarsti juurde; 
5.2.2  kliendil on õigus hooldekodu territooriumilt lahkuda vastavalt kodukorras märgitud 
tingimustel; 
5.2.3  kliendil on õigus lasta hooldekodul tellida talle eraldi tasustatavaid lisateenuseid. 
(juuksur, massaaž jne.); 
5.2.4  Kliendil on õigus osa saada hooldekodus korraldatavatest ühispidudest nagu 
jõulupühad, uusaasta, jaanipäev jne. 
 
6. POOLTE VAHELSED ARVELDUSED 
6.1 Hooldekodusse elama asumisel võtab klient või tema esindaja endale kohustuse tasuda 
täielikult ülalpidamiskulud hooldekodus. Tasumise kord ja osapoolte summad on määratud 
alljärgnevalt:......................................................................................................................... 
6.2 Kliendi esindaja tasub kliendile määratud igakuise hooldekodu kohamaksu  arve alusel 
Kihelkonna Vallavalituse arveldusarvele Swedbanka a/a 1120265449.  
6.3  Hooldekodu kohustub kliendi  kohamaksu arve väljastama jooksva  kuu 20. kuupäevaks. 
6.4   Kliendi hooldekodu kohamaks peab olema tasutud järgneva kuu esimeseks kuupäevaks.  
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7. LEPINGU TÄHTAEG, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE 
 
7.1 Käesolev leping jõustub alates ……….......,...................2013.a 
7.2 Käesolev leping kehtib üks aasta alates selle allakirjutamise momendist ja pikeneb   
automaatselt ühe aasta võrra, kui ükski osapool ei ole avaldanud vähemalt üks kuu enne 
lepingu lõppemist soovi lepingu lõpetamiseks. 
7.3   Käesolev leping lõpetatakse kliendi lahkumisel hooldekodust või surma korral. 
7.4  Ühel osapoolel on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt ühepoolselt, teatades 
sellest osapooltele ette kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud järgmistel juhtudel: 
7.4.1 üks osapool ei täida käesoleva lepingu dokumentides talle pandud kohustusi, hoolimata 
talle edastatud teadetest; 
7.4.2   üks osapool viivitab käesoleva lepinguga ettenähtud kulutuste eest tasumisega; 
7.4.3   üks osapool keeldub põhjendamatult käesoleva lepinguga ettenähtud kulutuste 
tasumisest. 
7.5  Käesoleva lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teostab hooldekodu          
käesolevas lepingus ettenähtud arveldused 1 (ühe) kuu jooksul peale lepingu lõpetamise 
kuupäeva. 
7.6   Leping on koostatud .....eksemplaris, millest üks eksemplar jääb igale osapoolele. 
 
8. POOLTEVAHELISED TEATED 
8.2 Osapooltevahelise käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, 
välja arvatud juhtudel, kui  teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele 
osapoolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 
Teade loetakse kättesaanuks, kui: 
8.2.1  teade on üleantud osapoole esindajale; 
8.2.2 teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga osapoolte poolt näidatud aadressil ja   
postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; 
8.2.3  teade on edastatud teistele osapooltele telefaksiga või elektroonilise postiga. 
 
9. VÄÄRAMATU JÕUD 
9.1  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
käesoleva lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist osapooled 
lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). 
9.2   Käesolevas lepingus mõeldakse Vääramatu jõuna: 
9.2.1  ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi osapoolte asukoha haldusüksuses; 
9.2.2   sõda; 
9.2.3   riigikogu või valitsuse õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva lepingu täitmist; 
9.2.4   muu lepingus loetlemata asjaolu, mida kõik osapooled aktsepteerivad Vääramatu 
jõuna. 
 
10. MUUD TINGIMUSED 
10.1  Kõik käesolevast lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste 
teel, lähtudes kehtuvast seadusandlusest, heast tahtest ja hoolealuse huvidest.  
10.2 Kokkuleppe mittesaavutamise puhul lahendab vaidluse kohus. 
10.3 Kõik käesoleva lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist 
osapoolte poolt allakirjutamise momendist või osapoolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
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11. Poolte andmed 
Kihelkonna 
Hooldekodu                                Klient                                  Kliendi esindaja / esindajad 
Ravi 1                                        Klient:………………           Esindaja: ………………… 
Reg. 75022077                           Dok nr: ......................           Aadress: …………………. 
Tel. +372 45 46 552                   i.k …………………..            i.k ………………….. 
   
                              
Allkiri                                            Allkiri                                            Allkiri 
Hooldekodu esindaja                     Klient                           Ülalpidamiskohustusega  isik 
 
 
 
 
 
LEPINGU PIKENDAMINE, PEATAMINE, LÕPETAMINE, TINGIMUSTE MUUTMINE: 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
POOLTE ALLKIRJAD: 
Hooldekodu                           omavalitsusüksus/eestkostja/esindaja                    hoolealune 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................
(nimi, allkiri) 
Kuupäev:  ...................................... 
 
LEPINGU PIKENDAMINE, PEATAMINE, LÕPETAMINE, TINGIMUSTE MUUTMINE: 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
POOLTE ALLKIRJAD: 
Hooldekodu                           omavalitsusüksus/eestkostja/esindaja                    hoolealune 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................
(nimi, allkiri) 
Kuupäev:  ...................................... 
 


