
 

           Lisa 1 

         Vändra Alevivalitsuse 

    28.02.2017. a määrusele nr 2 

 

 

VÄNDRA ALEVI HOOLEKANDEKESKUS 

ÖÖPÄEVARINGSE HOOLDUSTEENUSE TAOTLUS 

 
Palun võtta alates........................................................................ööpäevaringsele 

hooldusteenusele Vändra Alevi Hoolekandekeskuses  

 

Ees- ja perekonnanimi . 

Isikukood . 

Elukoha aadress . 

Telefon  e-post . 

 

Seadusjärgsed ülalpidaja(d) või kontaktisik(ud) (nimi, sugulus/seotus, telefon, e-post, 

aadress) 

. 

. 

. 

 

Ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumine ja hoolduslepingu sõlmimine 

☐ Lepingu sõlmib ja teenuse eest tasub ülalpidamiskohustusega lähedane või muu isik  

 

Ees- ja perekonnanimi . 

Isikukood . 

Elukoha aadress . 

Telefon  e-post . 

☐ Lepingu sõlmib ja teenuse eest tasub kohalik omavalitsus.  

Kohalik omavalitsus . 

Esindaja nimi ja amet . 

Telefon  e-post . 



☐ Rahvastikuregistri andmetel Vändra alevis elav klient tasub teenuse eest täies ulatuses ise, 

milleks on tal piisavad rahalised vahendid ning tal puuduvad ülalpidamiskohustusega 

lähedased. 

☐ Rahvastikuregistri andmetel Vändra alevis elav klient tasub teenuse eest 90% oma 

pensionist, 100% puudega inimese sotsiaaltoetusest (olemasolul), tal puuduvad 

ülalpidamiskohustusega lähedased, ta ei oma kinnisvara ega muid rahalisi vahendeid ning ta 

taotleb teenuse eest osalist tasumist Vändra alevi poolt. 

☐ Leping sõlmitakse muul viisil (täpsustada, kes sõlmib lepingu ja kuidas teenuse eest 

tasutakse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.......................................................................................................................................................

........ 

.......................................................................................................................................................

........ 

 

Arve teenuse osutamise eest saata e-posti aadressile: 
.................................................................... 

 

 

Taotlusele lisatud dokumendid 

☐ kliendi isikut tõendava dokumendi koopia; 

☐ kliendi kirjalik nõusolek hooldekeskusse teenusele asumiseks ja tema isikuandmete 

töötlemiseks; 

☐ perearsti tõend kinnitamaks, et hoolekandekeskuse teenust taotlev isik ei põe nakkus- või 

psüühilisi haigusi, sõltuvus- või psüühikahäiret (sh dementsus); 

☐ pere- või eriarsti hinnang kliendi tervishoiuteenuse vajadusele; 

☐ pere- või eriarsti poolt väljastatud kliendi ravimiskeem (olemasolul); 

☐ sotsiaalkindlustusameti ekspertiisikomisjoni otsus (olemasolul);  

☐ kui kliendi hooldusteenuse kulude katmisel osaleb kohalik omavalitsus, siis kohaliku 

omavalitsuse kirjalik kinnitus teenuse osalise või täieliku tasumise kohta. 

☐ kui rahvastikuregistri andmetel Vändra alevis elav klient ise või tema huvides tegutsev isik 

taotleb teenuse eest  osalist tasumist Vändra alevi poolt, siis dokumendid kliendile kuuluva 

kinnisvara ja registritesse kantud vallasvara kohta 

 

 

Kuupäev ………………………………………………………………………………  

 

.......................................................................................................................................................

........ 

Taotluse esitaja nimi ja allkiri 

 


