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haigekassa juhatuse 7. juuli 2016. a 

otsuse nr 274 juurde 

Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud laste hambaravi teenuse osutajate valiku tulemused 

1. Haigekassa Viru osakonna tervishoiuteenuse osutajate valiku hindamise tulemuste alusel 

sõlmida ravi rahastamise lepingud laste hambaravi teenuse osutamiseks ja rahastamiseks 

järgmiselt: 
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Vinni vald 245 301 546 Virudent OÜ 245 301 546 

1.1. Viru osakonna tervishoiuteenuse osutajate valiku hindamise tulemustel laste hambaravi 

teenuse osutamiseks ja rahastamiseks ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks ettepaneku 

tegemine  

1.1.1. Laste hambaravi teenuse osutamiseks Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas on 

väljakuulutatud ravijuhtude arv 546, sh perioodil 01.07.–31.12.2016. a 245 ravijuhtu ja 

perioodil 01.01.–30.06.2017. a 301 ravijuhtu. 

1.1.1.1. Esitati 1 taotlus: 

1) Virudent OÜ – mahus 546 ravijuhtu, sh perioodil 01.07.–31.12.2016. a 245 ravijuhtu ja 

perioodil 01.01.–30.06.2017. a 301 ravijuhtu. 

1.1.1.2. Taotleja Virudent OÜ sai hindamisel 40 punkti. 

1) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 3 sätestatud asjaolu (teenuse hind) hindamisel vähem 

punkte (10 maksimumpunktist 0 punkti), kuna ta kuna ta ei pakkunud tema poolt pakutavatele 

teenustele kogu lepinguperioodiks piirhinnale madalamat hinnakoefitsienti.  

2) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 8 sätestatud asjaolu (lepingute nõuetekohane täitmine) 

hindamisel maksimumpunktid (10 punkti), kuna tervishoiuteenuse osutaja on varasemaid ravi 

rahastamise lepinguid või sellesarnaseid lepinguid nõuetekohaselt täitnud.  

3) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 9 sätestatud asjaolu (maksuvõlgnevus) hindamisel 

maksimumpunktid (10 punkti), kuna Maksu- ja Tolliameti andmetel tervishoiuteenuse osutajal 

taotluse menetlemise ajal maksuvõlgnevust ei olnud.  

4) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 10 sätestatud asjaolu (õigusaktide nõuetekohane 

täitmine) hindamisel maksimumpunktid (3 punkti), kuna Terviseamet ei olnud teinud aastatel 

2013–2015 tervishoiuteenuse osutajale ettekirjutusi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, 

rahvatervise seaduse või nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse rikkumise kohta.  
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5) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 10 sätestatud asjaolu (õigusaktide nõuetekohane 

täitmine) hindamisel maksimumpunktid (3 punkti), kuna tervishoiuteenuse osutaja või tema 

tegevuse kohta ei olnud aastatel 2013–2015 (kaasa arvatud) tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse § 502 nimetatud tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile esitatud kaebusi, mille 

esitamine nimetatud komisjoni hinnangul oli osaliselt või täielikult põhjendatud. 

6) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 10 sätestatud asjaolu (õigusaktide nõuetekohane 

täitmine) hindamisel maksimumpunktid (4 punkti), kuna taotlejal on kehtiv liidestusleping Eesti 

E-tervise Sihtasutusega ja taotleja oli esitanud Eesti E-tervise Sihtasutusele tervishoiuteenuste 

korraldamise seaduse § 592 lõike 1 punktis 3 sätestatud andmeid taotluse esitamise tähtpäeva 

seisuga.  

7) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu (teenuse kvaliteet ja tingimused) 

hindamisel maksimumpunktid (10 maksimumpunktist 10 punkti), kuna arst on aastatel 2010–

2015 (kaasa arvatud) läbinud pädevushindamise või lõpetanud residentuuri.  

8) Taotleja sai RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu (teenuse kvaliteet ja tingimused) 

hindamisel vähem punkte (0 punkti), kuna taotleja ei osuta teenust õhtuti pärast kella 18:00 või 

nädalavahetusel vähemalt kolm tundi nädalas (Vinni vallas).  

Taotlejale on edastatud hindamise tulemused kirjalikult 09.06.2016. a koos ettepanekuga 

ärakuulamise sooviavalduse esitamiseks. Taotleja ei esitanud hindamisele vastuväiteid. Samuti ei 

esitanud soovi olla ära kuulatud.  

Lähtudes eeltoodust, sõlmida ravi rahastamise leping Virudent OÜ-ga mahus 546 ravijuhtu 

(sh perioodil 01.07.–31.12.2016.a 245 ravijuhtu ja perioodil 01.01.–30.06.2017.a 301 

ravijuhtu), mis on tema poolt taotletud ravijuhtude arv. 

 


