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        Karksi  Vallavolikogu 

        17. novembri 2010. a 

        määrusele nr 21 

 

 

 

LEPING  

Hooldekodu hoolduskulude tasumiseks  

NR  
 

 

Polli  Hooldekodu ( edaspidi HOOLDEKODU ) esindaja Polli Hooldekodu juhataja  

…………………… isikus ühelt poolt ja teenuse kasutaja …………………………. 

(isikukood ……………..) ülalpidamiskohuslane ………………………….. 

(edaspidi teenuse OSTJA) teiselt poolt (edaspidi POOLED) sõlmisid lepingu 

alljärgnevas: 

 

 

I  LEPINGU ÜLDSÄTTED 

1.1 Hooldekodu on võtnud oma ruumidesse hooldusele teenuse kasutaja  

                                      …………………………  

                                                   (nimi ) 

alates…………………..., kelle viimane alaline elukoht on ………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

  

1.2  a'    ……………………  krooni kuus tasub(vad) järgmised füüsilised ja/või 

juriidilised isikud (nimi, isiku(registri)kood, aadress)  

 

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

 

II  HOOLDEKODU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1 Hooldekodu osutab abi teenuste kasutajale tema õiguste teostamisel ja kohustuste 

täitmisel, kuid ei ole teenuste kasutaja seaduslik esindaja.     

2.2 Vajadusest teenuste mahtu suurendada ja vastavate teenuste hindadest informeerib 

hooldekodu viivitamatult teenuste ostjat ja teenuste kasutajat. 

2.3. Teenuste kasutaja mõjuvatel põhjustel hooldekodus mitteviibimisel on 

hooldekodul õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt või arvestada tasumäära 

hooldekodu koha kinnihoidmise eest 30% hooldustasu üldmaksumusest teenuse 

ostjalt. 

2.4. Hooldekodu teatab teenuse ostjale hooldustasu muutustest kirjalikult ette 

vähemalt 30 päeva. 

2.5. Täiendavate, antud lepingus fikseerimata lisateenuste ostmise korral, lepitakse 

eelnevalt teenuse ostjaga ja teenuse kasutajaga kirjalikult kokku vastavate teenuste 

ostmise mahus ja maksumuses. Antud kokkulepped, osapoolte poolt allakirjastatuna, 

omavad lepingulist jõudu ja kuuluvad käesoleva lepingu juurde. 

 

 

 



 

III TEENUSE OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

3.1. Edastab talle teadaoleva informatsiooni teenuse kasutaja tervisliku ja sotsiaalse 

seisundi kohta. 

3.2. Juhul kui teenuste kasutaja ei ole võimeline iseseisvalt otsuseid tegema ega enda 

kohta isikulist teavet edastama, on teenuse ostja kohustatud informeerima hooldekodu 

isikutest, kes on õigus pädevad teenuse kasutajat esindama. 

3.3. Tasub teenuse kasutaja poolt makstud summa ja hooldustasu vahe, kui pole teisiti 

kokku lepitud. Täiendavate teenuste osutamise või kulude kokkuhoiu korral tehakse 

tasaarvestus järgmisel kuul, mille kohta hooldekodu saadab teenuse ostjale arve. 

3.4. Teenuse ostja kohustub vastuvaidlematult ja täielikult täitma kõik käesolevas 

lepingus toodud tingimused ja kohustused ning vastutab nende täitmise eest Eesti 

Vabariigi seadustes ja käesolevas lepingus ettenähtud korras. 

3.5. Teenuse ostja(d)  tasub(vad) a ' ………. KROONI  hooldustasu  

     (krooni) jooksva kuu 15. kuupäevaks. 

IV  ARVELDAMINE 

4.1. Poolte kokkuleppel toimub arveldus ülekandega. 

4.2. Poolte kokkuleppel tasub teenuse ostja hooldekodule hooldustasu esitatud arvete 

järgi, asutuse pangakontole. 

 

V  SANKTSIOONID 

5.1. Tähtaegselt tasumata arvetelt maksab ostja viivist arvel näidatud järgnevast 

kuupäevast 0,5% päevas tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest kuni 

arve tasumiseni. 

 

VI  VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

7.1. Vaidlused, mis tekivad käesoleva lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. 

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

7.3. Vaidluste lahendamisel rakendatakse tsiviilseadusandluse norme. 

 

VII TÄIENDAVAD TINGIMUSED 

7.1. Teenuste kasutaja pensioni või hooldekodu hooldustasu (kohamaksu) muutumise 

korral on vastutav osapool koheselt kohustatud kirjalikult informeerima teisi osapooli. 

Vastavad ümberarvestused tasumäärades kohustatakse  vormistama 5 päeva jooksul 

peale esmase kirjaliku teate omistamist. 

 

VIII LÕPPSÄTTED 

8.1. Kõik käesoleva lepingu täiendused ja muudatused on kehtivad ainult sel juhul, 

kui nad on kooskõlastatud kirjalikult ja pooled on neile alla kirjutanud. 

8.2. Kui üks lepingu osapooltest soovib lepingut pikendada või lõpetada, peab ta 

sellest teisele osapoolele ette teatama vähemalt 10 päeva. 

8.3. Lepingu lõpetamise korral kohustab teenuse ostja viivitamatult paigutama teenuse 

kasutaja mujale. 

8.4. Hooldustasu sisaldab majutus-voodikohta, voodivarustuse, toitlustamist 4 x 

päevas, isiklik hügieen – dušši  kasutamise, järelvalve, võimaluse lugeda ajalehti, 

vaadata televiisorit, jne. 

8.5. Käesolev leping jõustub lepingu osapoolte allakirjutamise kuupäeval  …………..  

ja kehtib abivajaduse ja teenuste vajaduse äralangemiseni. 

8.6. Käesolev leping on sõlmitud 3 eksemplaris eesti keeles, igale poolele üks 

eksemplar, millel on ühesugune juriidiline jõud. 



 

 

 

IX  POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD 

 

Polli Hooldekodu     

Polli küla 

Karksi vald 

Registrinumber 75006463 

 

 

       

…………………………………… 

         

Polli Hooldekodu juhataja 

    

 

Teenuse ostja allkiri: 

     

     (nimi) 

……………………………….. 

     (allkiri) 

 

 


