
          Lisa 2 

         Vändra Alevivalitsuse 

        28.02.2017. a määrusele nr 2 

 

 

HOOLDULEPING NR 
 

Vändra         ………………… 

 

Käesolev hooldusleping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud ööpäevaringse hooldusteenuse 

(edaspidi  

Teenus) osutamiseks isikule …................................................................................................ 

isikukoodiga..............................................................,elukoht ………………………………… 

...................................................................................................................... (edaspidi Klient) 

 

Leping on sõlmitud järgmiste Poolte vahel: 

Vändra Alevi Hoolekandekeskus (edaspidi Hoolekandekeskus), registrikood 75001649, 

asukoht Vihtra tee 4 Vändra alev 87701 Pärnumaa, mida esindab juhataja ………………….. 

 

……………………… isikus, kes tegutseb Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse 

alusel, 

 

ja ................................................................................................................ (edaspidi „Tellija“), 
(ees- ja perekonnanimi/ nimetus) 

 

kes on Kliendi ...................................................................................................., mida esindab  
(seos kliendiga) 

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

(ees- ja perekonnanimi) 

 

1. Lepingu üldsätted 

Leping reguleerib poolte vahelisi suhteid seoses Hoolekandekeskuse poolt Kliendile 

ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi Teenus) osutamisega lepingus sätestatud tingimustel 

ja mahus ning kooskõlas Hoolekandekeskuse poolt Kliendile koostatud hooldusplaaniga. 

 

2. Poolte õigused ja kohustused 

2.1 Tellijal on õigus: 

2.1.1 saada Hoolekandekeskuse töötajatelt tõepärast informatsiooni Kliendi tervisliku seisundi 

ja Hoolekandekeskuses toimetuleku kohta, kui see ei ole vastuolus õigusaktide ja/või 

kohtulahendiga; 

2.1.2 esitada ettepanekuid Hoolekandekeskuse tegevuse ning Teenuse osutamise kohta; 

2.1.3 anda Hoolekandekeskusele Kliendi lähedaste andmed ning nende andmete muutumisel 

teavitada sellest esimesel võimalusel Hoolekandekeskust; 

2.1.4 viia Klient ajutiselt Hoolekandekeskusest ära, sellest Hoolekandekeskuse töötajaid 

eelnevalt teavitades 2 tööpäeva ette ning teatades ajavahemiku, mille jooksul Klient 

toitlustamist ei vaja. Juhul, kui Pool ei ole Hoolekandekeskust vastavalt teavitanud, siis on 



Hoolekandekeskusel õigus nõuda Poolelt antud ajavahemiku toidupäeva maksumuse 

hüvitamist. 

 

2.2 Tellijal on kohustus: 

2.2.1 tutvuda ja hoolekandekeskuse tööd reguleerivate õigusaktidega, täita kõiki asutuse 

põhimäärusest ja teistest Hoolekandekeskuse tööd reguleerivatest kehtivatest dokumentidest 

tulenevaid kohustusi ja arvestama hoolekandekeskuse sisekorra reeglitega. 

2.2.2 Hüvitada kliendi poolt Hoolekandekeskuse vara rikkumisel või hävitamisel rikutud või 

hävitatud vara väärtus seaduses sätestatud alusel. 

 

2.3 Hoolekandekeskusel on õigus: 

2.3.1 muuta vajaduse tekkimisel Hoolekandekeskuse tööd reguleerivaid õigusakte 

avalikustades õigusaktid kodulehel http://vandrahooldekodu.eu/. 

2.3.2 tulenevalt kliendi tervislikust seisundist, kliendi isikuomadustest või muudest 

asjaoludest, teha kliendi ümberpaigutusi Hoolekandekeskuses. 

 

2.4 Hoolekandekeskusel on kohustus: 

2.4.1 osutada Kliendile ööpäevaringset hooldusteenust; 

2.4.2 täita kõiki Hoolekandekeskuse põhimäärusest ja teistest Hoolekandekeskuse tööd 

reguleerivatest dokumentidest tulenevaid kohustusi; 

2.4.3 anda Tellijale informatsiooni Kliendi olukorra ning Teenuse osutamise kohta, kui see ei 

ole vastuolus õigusaktide ja/või kohtulahendiga; 

2.4.4 teatada Tellijale kõikidest muudatustest Hoolekandekeskuse töös ja Teenuse hinna 

muutmisest vähemalt 1 kuu ette. 

 

3. Teenuse hind ja teenuse eest tasumine 

3.1 Teenuse hinna kehtestab Vändra Alevivalitsus. Alevivalitsusel on õigus ühepoolselt hinda 

muuta.  Hinna muutusest teavitab hoolekandekeskuse juhataja teist poolt kirjalikult vähemalt 

üks kuu enne muudatuse kehtima hakkamist. 

3.2 Tellija kohustub jooksval kuul osutatud Teenuse eest tasumise vastavalt Vändra 

Alevivalitsuse poolt kehtestatud Teenuse hinnale ning esitatud arvele hiljemalt kuu 15. 

kuupäevaks. Juhul kui Klient Teenust ajutiselt faktiliselt ei kasuta, siis säilib Tellijal kohustus 

tasuda Teenuse eest, millest on maha arvatud ajutiselt Teenuselt eemal viibimise perioodi 

toidupäeva maksumus. 

 

4. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõpetamine 

4.1 Leping jõustub ............................................................................................................... 

4.2 Lepingut võib muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega. Lepingu muudatused jõustuvad 

pärast vastava muudatuse allkirjastamist, juhul kui Pooled ei sätesta teist jõustumise aega. 

4.3 Poolte omavahelisel kirjalikul kokkuleppel on võimalik leping lõpetada igal ajal, näidates 

kokkuleppes Teenuse lõpetamise aja ja muud kokkulepitud tingimused. 

4.4 Kummalgi Poolel on õigus sõltumata põhjusest leping ühepoolselt lõpetada teatades  

sellest kirjalikult teisele poolele 1 kuu ette. Leping loetakse sel juhul lõppenuks 1 kuu 

möödumisel teate saamisest. 

 

 

4.5 Hoolekandekeskusel on õigus mõjuval põhjusel ühepoolselt leping lõpetada. Põhjus 

loetakse mõjuvaks eelkõige kui: 

4.5.1 klient haigestub psüühika-, käitumis- või sõltuvushäiresse; 

4.5.2 klient on agressiivne; 

http://vandrahooldekodu.eu/


4.5.3 klient häirib teisi hoolekandekeskuse kliente; 

4.5.4 klient kuritarvitab alkoholi või narkootiliste aineid; 

4.5.5 klient rikub pidevalt sisekorraeeskirju või kliendile teenuse osutamine muutub muul 

põhjusel võimatuks; 

4.5.6 teenuse eest tasumisega ollakse viivituses kahele üksteisele järgneval maksetähtpäeval 

tasumisele kuuluva kohamaksu või nende osa maksmisega; 

4.5.7 klient on teenuselt ette teatamata lahkunud ja lahkunud isiku asukoha kohta lahkumise 

kuupäevast alates ühe kuu jooksul andmed puuduvad. 

 

5. Leping loetakse lõppenuks teenust vajava isiku surmaga. 

 

6. Lepingu lõppemise korral muul juhul, kui kliendi surma tõttu vabastab lepingu sõlmija 

hoolekandekeskuses kliendi kasutada olnud toa viies ära kliendile kuulunud asjad ning 

andnud hoolekandekeskusele üle kliendi kasutada olnud hoolekandekeskuse vara lepingu 

lõppemise päevale järgneval päeval, kui ei lepita kokku teisiti. Toa vabastamiseni tasub 

lepingu sõlminud isik kohamaksu ja kliendi tegelike toidukulude eest. 

 

7. Poolte kinnitused 

7.1 Pooled kinnitavad, et lepingu sõlmimisel on Hoolekandekeskuse juhataja tutvustanud ja 

Tellija tutvunud Hoolekandekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktidega. 

7.2 Pooled kinnitavad, et lepingu sõlmimisel on Hoolekandekeskuse juhataja selgitanud ja 

Tellija tutvunud Kliendi isikuandmete töötlemisega seonduvat, sealhulgas seda, milliseid 

kliendi isikuandmeid võidakse töödelda, isikuandmete töötlemise eesmärki, andmete 

edastamist kolmandatele isikutele, isikuandmete töötleja andmeid ja isikuandmete kaitse 

seadusest tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega. 

 

8. Lõppsätted 

8.1 Pooled vastutavad lepingus sätestatud kohustuste eest vastavalt seadusele. 

8.2 Hoolekandekeskus ei vastuta Kliendi ega kolmandate isikute poolt Kliendile ega Kliendi 

kasutuses olevale varale põhjustatud mistahes kahju eest, välja arvatud juhul, kui kahju on 

põhjustatud Hoolekandekeskuse tahtlusest. 

8.3 Lahkhelid, vaidlused ja pretensioonid, mis Poolte vahel tekivad seoses Lepingu täitmise 

või tõlgendamisega, lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidluste 

lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, lahendatakse vaidlused kohtus vastavalt Eesti 

Vabariigi õigusaktidele. 

 

Poolte rekvisiidid ja allkirjad 

 

Vändra Alevi Hoolekandekeskus:  Tellija: 

Aadress: Vihtra tee 4 Vändra alev 87701 

Pärnumaa 

 

Aadress:     

Registrikood: 75001649  Registri//isikukood::   

E-post: hoolekandekeskus@vandra.ee   Telefon:   

  E-post:  

 

 

  

 

 

 

 

mailto:hoolekandekeskus@vandra.ee


esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri  ees- ja perekonnanimi, allkiri 

   

   

 

 

Leping loetakse lõppenuks seoses kliendi surmaga ............................................................... 
        (kliendi surma kuupäev) 

 

 

Hoolekandekeskus lõpetab lepingu ühepoolselt alates ............................................................ 
        (lepingu lõpetamise kuupäev) 

 

seoses ................................................................................................................................................... 

 

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

 

Hoolekandekeskuse juhataja ................................................................................. 
     (allkiri) 

 

 

Leping lõpetatakse Poolte kokkuleppel alates .......................................................................... 
       (lepingu lõpetamise kuupäev) 

 

Kokkulepitud tingimustel  ........................................................................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

............................................ 
(kokkuleppe sõlmimise kuupäev) 

 

 

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

 Hoolekandekeskuse juhataja     Tellija 

 

 

 


