
Iseseisva õendusabi osutamise tegevusloa taotlemine 

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlemiseks esitage palun järgnevad andmed ja 

dokumendid: 

Andmed, mis on vaja esitada tegevusloa liigist olenemata  

a) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi 

asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või 

tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral 

isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;  

b) ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Teise lepinguriigi 

või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;  

c) tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti 

majanduse tegevusalade klassifikaatori kohane nimetus ja kood;  

d) tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse; 

 

Andmed, mis on vaja esitada iseseisva õendusabi tegevusloa taotlemisel 

 tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva tervishoiuteenuse osutaja juurde 

tööle asumiseks; 

 iseseisvalt õendusabi osutamise raames õe vastuvõtuteenuse puhul - kui äriühingul, 

sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal endal puudub eriarstiabi tegevusluba -  

konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed; 

 iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamiseks konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja 

kontaktandmed; 

 statsionaarse õendusabi puhul lähtuda järgmisest määrusest: Õendushaiglas iseseisvalt 

osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded 

statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, 

sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele;  

 koolitervishoiuteenuse puhul lähtuda järgmistest määrustest: Koolitervishoiuteenust 

osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja 

asukohale ja Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, 

sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele;  

 koduõendusteenuse puhul lähtuda järgmisest määrusest: Nõuded ambulatoorse õendusabi 

iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja 

ravimitele; 

 tõend delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohta Andmekaitse 

Inspektsioonis; 

Lisainfo www.aki.ee. 
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 tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta;  

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/ 

 kinnitus, et tervishoiuteenuse osutamise ruumid vastavad kehtestatud nõuetele (e nõuded 

tegevusloa kontrolliesemele). 

Ärge unustage tasuda riigilõivu.  

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, 

millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb 

taotlejast). 

Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate alammenüüst „Riigilõiv“. 
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