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Mõisaküla Linnavolikogu 

25. oktoobri 2012 määrusele nr 26 

 

Hooldusleping 

 

 

Mõisakülas, „….“. ……………….. 201 .. a. 

 

 

Mõisaküla linn Mõisaküla Linnavalitsuse hallatava asutuse Mõisaküla Hoolekandekeskuse kaudu, 

keda esindab hoolekandekeskuse põhimääruse alusel juhataja Liivi Rannama ja hooldust vajav isik 

…………………………………………………………………………………... (edaspidi hoolealune) 

 ja/või tema seaduslik esindaja, muu isik 

………………….………………………………………………………………………………….., 

(nimi, isikukood või registreerimisnumber) 

keda edaspidi nimetatakse pool või koos pooled, sõlmivad lepingu alljärgnevas: 

 

1. Mõisaküla linn võtab hoolealuse, kelle viimane elukoht oli ………………………………………. 

(viimase elukoha täpne aadress) ööpäevasele hooldamisele Mõisaküla Hoolekandekeskuse  

 

ruumidesse alates …………………………………………………………………………………… a.  

 

tähtajaga ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Mõisaküla Hoolekandekeskus kohustub osutama hooldust vajavale isikule alljärgnevaid teenuseid: 

2.1 ööpäevaringne hooldus; 

2.2 eluruumide koristamine; 

2.3 hooldust vajava isiku pesu pesemine; 

2.4 arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve; 

2.5 isiklike dokumentide hoiustamine; 

2.6 retseptiravimite hankimine;  

2.7 liikumisabi majas ja õues, liikumis- ja abivahenditega kindlustamine; 

2.8 dušši/vanni kasutamise võimalus  

2.9 klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine; 

2.10 korraldama hoolealuse kohanemist hoolekandekeskuse ühiselu ja tegevusega arvestades tema 

tervislikku ja psüühilist seisundit ja arsti soovitusi. 

 

3. Hoolealune kohustub: 

3.1 tasuma hoolekandekeskuse kohamaksu vastavalt lepingu punktis 5 sätestatule; 

3.2 pidama kinni hoolekandekeskuse kodukorrast ja alluma hoolekandekeskuse personali 

korraldustele; 

3.3 hoolekandekeskusest lahkumisel (elama asumisel mujale) kandma kõik sellega seotud kulutused; 

3.4 teatama ette ajutisest lahkumisest hoolekandekeskuse juhatajale; 

3.5 kasutama hoolekandekeskuse ruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama 

teiste hoolekandekeskuse elanike huvidega; 

3.6 pidama kinni hoolekandekeskuse ruumides ning kinnistul tervisekaitse ja  tuleohutuse nõuetest. 

 

4. Hoolealusel on õigus: 

4.1 saada käesoleva lepingu punktis 2 loetletud hoolekandekeskuse poolt osutatavaid teenuseid. 

 

5. Hooldusteenuse eest tasumine 

 

5.1 Hooldust vajava isiku puhul, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, katab puuduoleva osa 

ülalpidamiskuludest kohalik omavalitsus, kelle elanikeregistrisse hooldust vajav isik on kantud. 



5.2 Hooldust vajava isiku, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad (lapsed, sugulased või eestkostja) 

katavad nemad kokkuleppe korras puuduoleva osa ülalpidamiskuludest vastavalt Mõisaküla 

Linnavalitsuse poolt esitatud arvele, mille väljastab Mõisaküla Linnavalitsus hiljemalt iga kuu 25. 

kuupäevaks. 

5.3 Hoolduskoha maksumus on ……………………………. eurot. Hind ei sisalda abivahendite 

(kuuldeaparaat, prillid, proteesid jmt) ja hambaravi- ja iluteenuste osutamise maksumust. 

Hoolduskoha maksumuse hinna muutmise korral võetakse aluseks Mõisaküla Linnavalitsuse 

korraldusega kehtestatud uus hind, mille muutmisest teavitamisel lähtutakse käesoleva lepingu 

punktist 6.  

 

5.4 Käesoleva lepingu järgi on kohustatud hooldusteenuse eest  tasuma hoolekandekeskuses elava 

hoolealuse …………………………………………………………… (isiku nimi) eest: 

 

5.4.1 hooldust vajav isik ise …………………………………………………………………………, 

 

5.4.2 hooldust vajava isiku seadusjärgne ülalpidaja/eestkostja/muu isik 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(nimi , summa) 

5.4.3 hoolealuse elukohajärgne kohalik omavalitsus 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

(nimi, summa) 

 

5.5 Hooldustasu tasutakse vastavalt  väljastatud arvel näidatud kuupäevaks Mõisaküla Linnavalitsuse 

arvelduskontole 10302005456004 SEB Pank või linnavalitsuse kassasse. Maksetähtaja ületamisel on 

Mõisaküla Linnavalitsusel nõuda viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga maksetähtaja 

ületanud päeva eest. 

 

5.6 Käesoleva lepingu punkti 5.4 mitte täitmisel on Mõisaküla Linnavalitsusel õigus isik Mõisaküla 

Hoolekandekeskusest välja arvata. 

 

6. Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, mis on lepingu lahutamatu osa. 

Lepingu tingimuste muutmisest või lepingu lõpetamisest ühe lepingu osapoole poolt kehtib 

ühekuuline kirjaliku etteteatamise tähtaeg. 

 

7. Lepinguga reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile poolte vaidlusi, 

kuuluvad lahendamisele pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 

lahendatakse vaidlus seadusega sätestatud korras.  

 

9. Käesolev leping sõlmitakse nii mitmes eksemplaris, kui palju on lepingu sõlminud osapooli, igale 

osapoolele väljastatakse üks eksemplar. 

 

10. Osapooled: 

 

Mõisaküla   Hoolealune:    Esindaja/muu isik: 

Hoolekandekeskus  ……………………………… …………………………….. 

Kiikre 15   ……………………………… …………………………….. 

Mõisaküla   ……………………………… …………………………….. 

tel 4364167   ……………………………… …………………………….. 
hooldekodu@moisakyla.ee  …………………………….............. …………………………………… 
 

 

……………………  ……………………………… ……………………………. 
   Liivia Rannama 

        juhataja 

mailto:hooldekodu@moisakyla.ee

