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        Karksi Vallavolikogu 

        17. novembri 2010. a. 

        määrusele nr 21 

 

LEPING  

Isiku ülalpidamiseks ja hooldamiseks hooldekodus 

 
 

Polli Hooldekodu (edaspidi HOOLDEKODU) esindaja Polli Hooldekodu juhataja  

……………………………….  isikus ühelt poolt ja hooldust vajav isik……………………... 

………………………………………………………………………………………………….                                                        
                                                  (nimi ja isikukood) 

(edaspidi HOOLDATAV) teiselt poolt (edaspidi POOLED) sõlmisid lepingu alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU ÜLDSÄTTED 
1.1. Hooldekodu võtab oma ruumidesse hooldusele HOOLDATAVA  ……………………  

   …………………. (nimi ja isikukood) alates……………………….., kelle viimane alaline 

elukoht on ……………………………………………………………………………………... 

   

2. HOOLDATAVA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
2.1. Vastavalt HOOLDATAVA tahtest ja tervislikust seisundist ning võttes aluseks 

hooldekodu põhimääruse ja kodukorra, osutatakse hooldatavale hooldekodus pakutavaid 

hooldusteenuseid, võimaldades hooldatavale: 

- majutus- ja voodikoha; 

- voodivarustuse; 

- toitlustamise 4 korda päevas; 

- dušši kasutamise; 

- järelvalve; 

- lugeda ajalehti ja ajakirju; 

- vaadata televiisorit. 

2.2. Hooldatav on kohustatud kinni pidama hooldekodu kodukorrast. 

2.3. Hooldatav osaleb 90% ulatuses temale määratud riigi poolt makstavast pensionist, 

100% puudega inimese toetusest või muust sissetulekust, hoolduskulude tasumisel. 

2.4. Hoolduskulude tasumine ülalpidamiskohuslaste olemasolu korral toimub vastavalt 

hooldekodusse paigutamise korrale Karksi vallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HOOLDEKODU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. Hooldekodu tagab hooldatavale ülalpidamise, korraldab meditsiinilise abi andmise ning 

vastavalt võimalustele kultuurilise teenindamise. 

3.2. Hooldekodu osutab hooldatavale abi tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, 

kuid ei ole hooldatava seaduslik esindaja. 

3.3. Hooldekodu informeerib viivitamatult hooldatavat vajadusest teenuste mahtu suurendada 

ja vastavate teenuste hindadest. 

3.4. Hooldekodu teatab hooldatavale hooldustasu muutustest kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. 

3.5. Täiendavate, antud lepingus fikseerimata lisateenuste osutamise korral, lepitakse eelnevalt 

hooldatavaga kirjalikult kokku vastavate teenuste osutamise mahus ja maksumuses. Antud 

kokkulepped, osapoolte poolt allkirjastatuna, omavad lepingulist jõudu ja kuuluvad käesoleva 

lepingu juurde. 

3.6 Hooldekodul on õigus arvata hooldatav hooldekodust välja, kui ta ei täida käesoleva 

lepinguga võetud kohustusi. 

3.7 Hooldatava surma korral  kannab hooldekodu matustega seotud kulutused, juhul kui 

puudub(vad) ülalpidamiskohuslased või sugulased. 

 

4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
4.1. Vaidlused, mis tekivad käesoleva lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. 

4.2. Kui läbirääkimised tulemust ei anna, lahendab vaidluse kohus. 

4.3. Vaidluste lahendamisel rakendatakse tsiviilseadusandluse norme. 

 

5. LÕPPSÄTTED 
5.1. Käesolev leping jõustub lepingu osapoolte allakirjutamise kuupäeval …………. ja kehtib 

abivajaduse ja teenuse äralangemiseni. 

5.2. Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris eesti keeles, mõlemale poolele üks 

eksemplar, millel on ühesugune juriidiline jõud. 

 

6. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD 
Polli Hooldekodu  

Polli küla 

Karksi vald                 

Registrinumber 75006463          

 

…………………………..    

Polli Hooldekodu juhataja 

 

 

Teenuse ostja allkiri: 

 

   ( nimi ) 

………………………….. 

     ( allkiri ) 
 


