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Kolga-Jaani Vallavolikogu  

24. septembri 2010.a määrusele nr 14 
 
SOTSIAALMAJA KASUTAMISE JA ISIKU HOOLDAMISE LEPING   
  
Kolga-Jaanis        “……”………………….20.....a. 
 
Kolga-Jaani Vallavalitsus, registrikood 75012274, asukohaga Viljandi mnt 6 Kolga-Jaani 
alevik Kolga-Jaani vald, vallavanem ....................................... isikus  ühelt poolt 
ja  

Kolga-Jaani Hooldekodu, registrikood 75030220, asukohaga Aia tn 1 Kolga-Jaani alevik 
Kolga-Jaani vald, juhataja …………………… isikus ühelt poolt 

ja 

sotsiaalmaja kohta ning osalist hooldust vajav isik  ......................………............................. 
isikukood………………… (edaspidi isik) ühelt poolt, koos nimetatud “pooled”, sõlmivad 
lepingu alljärgnevas:  

 
1. Kolga-Jaani Vallavalitsus annab isiku kasutusse toa sotsiaalmajas aadressil Kolga-Jaani 

vald, Kolga-Jaani alevik, Põltsamaa mnt 2c ja Kolga-Jaani Hooldekodu kindlustab talle 
osalise hoolduse alates ..............................20......a. 

 
2. Kolga-Jaani Hooldekodu kohustub osutama hooldust vajavale isikule alljärgnevaid 

teenuseid: 
2.1. hooldustöötaja teenus; 
2.2. majutus 1 või 2-kohalises toas; 
2.3. toitlustamine 3 korda päevas; 
2.4. üldkasutatavate ruumide koristamine; 
2.5. hooldust vajava isiku pesu pesemine; 
2.6. arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve; 
2.7. retsepti- ja käsimüügiravimite hankimine; 
2.8. isiklike dokumentide hoiustamine; 
2.9. liikumisabivahenditega kindlustamine; 
2.10. dušši kasutamise võimalus; 
2.11. klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine. 
2.12. korraldama hoolealuse kohanemist sotsiaalmaja ühiselu ja tegevusega arvestades tema 
tervislikku ja psüühilist seisundit ja arsti soovitusi. 
 
3. Isik kohustub: 
3.1. tasuma sotsiaalmaja kohamaksu vastavalt käesoleva lepingu p.5 sätestatule; 
3.2. pidama kinni hooldekodu sisekorraeeskirjast; 
3.3.  sotsiaalmajast lahkumisel (elama asumisel mujale) kandma kõik sellega seotud 
kulutused;  
3.4. teatama ette ajutisest lahkumisest hooldajale või hooldekodu juhatajale; 
3.5. kasutama sotsiaalmaja ja abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning 
arvestama teiste sotsiaalmaja elanike ja naabrite huvidega; 
3.6. pidama sotsiaalmajas, sotsiaalmaja üldkasutatavates ruumides ning kinnistul kinni 
sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest; 
3.7. hoidma sotsiaalmaja üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda; 



3.8. hüvitama enda või temaga koos elavate isikute süü läbi sotsiaalmaja või nendes asuvate 
seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud; 
3.9. teatama sotsiaalmaja üldkasutatavates ruumides rikete avastamisel hooldajale või 
hooldekodu juhatajale; 
3.10. andma sotsiaalmajas talle kasutusse antud toa üle hooldekodu juhatajale kasutamise 
lõppemisel mitte halvemas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel (v.a arvestades 
normaalset kulumist). 
 
4. Isiku õigused: 
4.1. isikul on õigus saada käesoleva lepingu punktis 2 loetletud hooldekodu poolt osutatavaid 
teenuseid; 
4.2. isikul on õigus sisustada tema kasutusse antud eluruum vajaliku inventariga; 
4.3. isikul on õigus kasutada üldkasutatavaid ruume ja seadmeid nende sihtotstarbelisel 
eesmärgil. 
 
5. Hooldusteenuse eest tasumine 
5.1. hooldust vajava isiku puhul, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, katab puuduva osa 
ülalpidamiskuludest omavalitsus, kelle elanikeregistrisse hooldust vajav isik on kantud, 
kirjaliku lepingu alusel; 
5.2. hooldust vajava isiku, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad (lapsed, sugulased või 
eestkostja) katavad nemad kirjaliku kokkuleppe korras puuduoleva osa ülalpidamiskuludest 
vastavalt Kolga-Jaani Vallavalitsuse poolt esitatud arvele. 
 
6. Lepingutingimuste muutmisest või lepingu lõpetamisest ühe lepingu osapoole poolt kehtib 
kahenädalane kirjaliku etteteatamise tähtaeg.  
 
7. Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada , kui isik ei täida käesolevat lepingut või 
hooldekodu sisekorraeeskirja. 
 
8. Lepinguga reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile poolte vaidlusi, 
kuuluvad lahendamisele pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.  
 
9. Leping sõlmitakse kolmes eksemplaris, üks eksemplar vallavalitsusele, üks eksemplar 
hooldekodule ja üks eksemplar hooldust vajavale isikule. 
 
10. Leping jõustub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
11. Osapooled:  
……………………………  ……………………………. …………………………… 

(allkiri ja pitser)   (allkiri)   (isiku allkiri) 

Kolga-Jaani Vallavalitsus   Kolga-Jaani Hooldekodu …………………………… 

Viljandi mnt 6   Aia tn 1   …………………………… 

70301 Kolga-Jaani alevik  70301 Kolga-Jaani alevik …………………………… 

Tel 432 8121, Faks 433 3005 Tel 432 8275   …………………………… 

A/a 1120082402 Hansapank    (hooldust vajava isiku  

A/a 10302005445002 SEB Ühispank    andmed -nimi, elukoht,ik) 

e-post: info@kolga-jaani.ee      e-post: 


