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Vändra Alevivalitsuse 

28.09.2009. a määrusele nr 4 

 

HOOLDUSLEPING  nr 
  

 

Vändra           ................................ 

 

Käesolev leping on sõlmitud Vändra Alevi Hoolekandekeskuse, registrikood 75001649, asukoht 

Vihtra tee 4 Vändra alev Pärnumaa 87701,  juhataja ........................................................... isikus, 

kes tegutseb Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse alusel,  

 

ja  hooldust vajava isiku   .................................................................................................................. 
     (nimi, elukoht, telefon) 

 

.................................................................................................................................................................... vahel 

 

Isiku hooldamiseks Vändra Alevi Hoolekandekeskuses (edaspidi hoolekandekeskus) lepiti kokku 

alljärgnevas: 

 

1. Hoolekandekeskus kohustub: 

1.1 tagama hoolealusele elamise ja igakülgse teenindamise;  

1.2 korraldama hooldust vajava isiku kohanemist hooldekodu ühiselu ja tegevusega arvestades 

tema tervislikku ja psüühilist seisundit ja raviarsti soovitusi; 

1.3 täitma kõiki asutuse  põhimäärusest  ja teistest hooldekodu tööd reguleerivatest dokumentidest 

tulenevaid kohustusi;  

1.4 tegema koostööd hoolealuse lähedastega  

1.5 teatama hoolealusele kõikidest võimalikest muudatustest hooldekodu töös ja kohamaksu 

suuruse muutumisest vähemalt 1 kuu ette 

1.6 kandma  hooldust vajava isiku matusega seotud kulud, kui puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad 

või asjast huvitatud sugulased. 

 

2. Hooldust vajav isik kohustub: 

2.1 tasuma täielikuks ülalpidamiseks kohamaksu omal vabal tahtel 90% oma igakuulisest 

sissetulekust hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks AS SEB Panga (kood 401) Vändra 

Alevivalitsuse kontole 10902015354004 või Swedbanga (kood 767) Vändra Alevivalitsuse kontole 

1120186308 või alevivalitsuse kassasse. Pangaülekande korral märkida isiku nimi, kelle eest 

kohamaksu tasutakse. 

2.2 kinni pidama hooldekodus kehtivast kodukorrast, hoidma puhtust ja korda oma toas. 

3. Hoolekandekeskusel on õigus: 

3.1 paigutada hoolealust  teise tuppa, kus tagatakse talle tema tervisest tulenevalt parem hooldus ja 

järelevalve või kus ta häirib vähem teiste elanike rahu; 



3.2 paigutada külmikutesse kergestiriknevad toiduained. Riknemistunnustega toiduained 

hävitatakse. 

3.3 võtta hoolealuse käest ära talle toodud  ravimid, kui ta ei oska neid enam mõistlikult kasutada; 

3.4 nõuda hoolealuse käest korra ja puhtuse pidamist oma toas. 

 

4. Hoolealusel on õigus: 

4.1 pöörduda kõikide oma ettepanekute ja pretensioonidega hooldekodu juhataja poole; 

4.2 saada hooldekodu töötajatelt tõepärast informatsiooni küsimustes, mis puudutavad tema 

isiklikku elukorraldust ja tervist. 

 

5. Rakendussätted 

5.1 Leping muudetakse või lõpetatakse poolte kokkuleppel. Lepingu muutmist või lõpetamist 

sooviv osapool teatab üldjuhul teisele osapoolele kirjalikult vähemalt üks kuu ette. 

5.2 Kõik vaidlused käesoleva lepingu täitmisel lahendatakse läbirääkimise teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest. 

5.3 Lepingus sätestamata küsimuste osas kohaldatakse kehtivat seadusandlust. 

 

5.4 Leping jõustub ....................................……………….. 

5.5 Leping on sõlmitud kolmes identses eksemplaris, millest üks jääb hoolekandekeskusele, teine 

hooldust vajavale isikule ja kolmas hooldust vajava isiku seadusjärgsele ülalpidajale. 

 

6. Poolte rekvisiidid: 

Hoolekandekeskuse juhataja     Hooldust vajav isik 

         

 

 

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

(nimi, allkiri)        (nimi, allkiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


