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1. Sisselogimine ning menüüpunktid 

 

1.1. Eraisikuna: 

Sisselogimine toimub Eesti isikukoodiga ning ID-kaardi alusel https://medre.tehik.ee/  

Esmakordsel sisselogimisel avaneb vaade, kus on kohustuslik sisestada oma kontaktandmed (e-post, 

telefoninumber, aadress). Saab kasutada Rahvastikuregistris (RR) olevaid andmeid kui ka käsitsi 

sisestada andmed. Kui see on tehtud, siis avaneb menüüpunkt „Minu kontaktandmed“. 

 

Peale edaspidiseid sisselogimisi avaneb automaatselt „Avaleht“, mille kaudu saab alustada uue 

taotluse sisestamist (kutse, eriala, tõendi taotlus). 

 

https://medre.tehik.ee/
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Menüüpunkti „Minu taotlused“ all näeb taotleja kõiki enda poolt salvestatud ning esitatud taotlusi. 

Samas vaates on võimalik ka kohe uus taotlus esitada vajutades nupule „Uus taotlus“. Samuti saab 

jälgida taotluse menetluse käiku veeru „Taotluse olek“ alt. Sealne staatus muutub vastavalt TA 

menetleja tegevustele ning selle kohta saab taotleja ka meiliteavitusi. Vajutades taotluse peale, 

avaneb taotluse detailvaade. 

 

Menüüpunkti „Minu kontaktandmed“ all näeb taotleja oma kontaktandmeid, mida on võimalik 

muuta vajutades nupule „Muuda“ 
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Kontaktandmeid muutes pakutakse automaatselt RR-ist tulevat infot. Kuid olemas on ka käsitsi 

sisestuse võimalus 

 

 

1.2. Ettevõttena sisselogimine: 

Sisselogimine toimub Eesti isikukoodiga ning ID-kaardi alusel. 

Peale sisselogimist avaneb vaade, kus saab valida kas soovid siseneda iseteenindusse eraisikuna või 

ettevõttena. 

 

Valin sisenemiseks ettevõtte ning jõuan „Avalehele“. Lehe üleval paremal nurgas on võimalik rolli 

vahetada vajutades „Minu roll“ all oleva asutuse peale. Nii on võimalik liikuda ettevõtte rollist 

tavakasutaja rolli. Avalehel on võimalik ettevõttena alustada uut tegevusloa taotlust ning tegevusloa 
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ülevõtmise taotlust. Samuti on näha perearstinimistu olemasolu korral nimistu ning nupule „Halda 

nimistut“ vajutades saab näha nimistu detailvaadet. 

 

Menüüpunkti „Minu taotlused“ all näeb ettevõte enda poolt sisestatud ning esitatud 

tegevuslubadega seotud taotlusi. Samuti saab jälgida taotluse menetluse käiku veeru „Taotluse olek“ 

alt. Sealne staatus muutub vastavalt TA menetleja tegevustele ning selle kohta saab ettevõtte ka 

meiliteavitusi. Vajutades taotluse peale, avaneb taotluse detailvaade. 

 

Menüüpunkti „Minu tegevusload“ on näha kehtivad ja kehtetud tegevusload. Samuti on võimalus 

teha uus tegevusloa taotlus samast vaatest vajutades nupule „Uus taotlus“ ning laadida tegevusluba 

alla. Vajutades tegevusloa peale, avaneb tegevusloa detailvaade. 
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Menüüpunkti „Perearsti nimistud“ alt näeb nimistute nimekirja. Nimistu detailvaadet saab näha kui 

vajutada nimekirjas lingile „Vaata lähemalt“. 

 

Menüüpunkti „Ettevõtte andmed“ on näha ettevõtte registrikood, juriidiline aadress, tegevuskohad, 

e-posti aadress, telefoninumber ning ettevõtte esindajate andmed. Andmed tulenevad Äriregistrist. 

Ettevõtte esindajate kontaktandmeid saab muuta vajutades nupule „Muuda kontaktandmeid“ 

(muuta on lubatud telefoninumbrit ning e-posti aadressi). 
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Sisselogimise skeem 

 

 

 


