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SÜÜDLASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ÜLDKASULIKU TÖÖ TEGEMISEL 

 

Süüdlase õigused 

1. Süüdlasel on õigus:  

1) saada ametnikult selgitusi oma õiguste ja kohustuste kohta seoses üldkasuliku tööga ning 

üldkasuliku töö eesmärgi ja tingimuste, samuti tööaja arvestuse kohta; 

2) töö- ja tervisekaitsele vastavalt kehtestatud õigusaktidele; 

3) taotleda üldkasuliku töö tegemise tähtaja peatamist haiguse või perekondliku olukorra tõttu või 

seoses ajateenistuskohustuse täitmisega või osalemisega õppekogunemisel; 

4) esitada ametniku tegevuse peale kaebus prefektile.   

 

Süüdlase kohustused  

2. Süüdlane peab: 

1) tegema üldkasuliku töö määratud ajal ja tähtajaks; 

2) ilmuma ametniku kutsel prefektuuri üldkasuliku töö tegemise koha, üldkasuliku töö tegemise aja jm 

üldkasuliku töö tegemisega seotud tingimuste määramiseks; 

3) järgima ajakava, töökohal kehtestatud nõudeid ja juhendaja korraldusi;  

4) viivitamatult teavitama juhendajat ja ametnikku haigestumisest või muust töö tegemist takistavast 

asjaolust; 

5) ametniku nõudmisel andma kirjaliku seletuse rikkumise korral.    

 

Süüdlase kohustuste rikkumise tagajärjed 

3. Juhendaja teavitab viivitamatult ametnikku, kui süüdlane: 

1) ei ilmu õigeaegselt töökohale selle põhjusest eelnevalt teavitamata; 

2) ei allu töö andja korraldusele; 

3) rikub muid üldkasuliku töö tegemise tingimusi. 



4. Juhendaja võib nõuda süüdlase lahkumist töökohalt ning jätta arvestamata sel päeval tehtud 

töötunnid, kui süüdlane: 

1) on töökohal alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;; 

2) ohustab või võib ohustada oma käitumisega teist isikut või iseennast või töö andja vara. 

5. Juhendaja võib jätta arvestamata süüdlase tehtud töötunni või –tunnid, kui süüdlane hilineb tööle või 

süüdlase tööpanus on vastuolus üldkasuliku töö tegemise põhimõtetega.   

6. Ametnik fikseerib rikkumise ja võtab süüdlaselt selle kohta kirjaliku seletuse.  

7. Ametnik teeb kirjaliku hoiatuse või koostab kohtule taotluse aresti kohaldamiseks.  

 

 

Käesolevaga kinnitan, et mulle on tutvustatud minu õigusi ja kohustusi üldkasuliku töö tegemisel ning 

üldkasuliku töö korraldamise põhimõtteid. 

 

Süüdlane……………...…………………………………………………………………………………… 

(ees ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev)
 


