
                             KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING 
NR………. 

 

 

 

1.Käesolev leping on sõlmitud ........................“……“ …………………………...........koduteenuse osutaja 

……………………………………………………  ja abivajaja ……………………………………... vahel.  

 

2. Koduteenuse osutaja kohustused ja õigused 

2.1 Teenuse osutaja kohustub abivajajale  osutama koduteenuseid vastavalt hooldusplaanile abivajaja kodus 

…………………………. külas. 

2.2  Teenuse osutaja kohustub teenuseid osutama abivajajaga kooskõlastatud päevadel. 

2.3  Teenuse osutaja ja abivajaja vahelised erimeelsused lahendab vallavalitsus. 

2.4  Teenuse osutajal on õigus põhjendatud asjaoludel taotleda konkreetse abivajajaga sõlmitud lepingu 

lõpetamist. 

 

3. Abivajaja kohustused ja õigused  

3.1 Abivajaja vastutab esitatud andmete eest. 

3.2 Abivajaja peab vastavalt võimetele kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja käituma teenuste osutajaga 

viisakalt. 

3.3 Abivajaja on kohustatud tema soovil tellitud kaupade ja muude rahaliste tehingute korral tegema vajalikud 

ettemaksed. 

3.4 Rahalised operatsioonid kas fikseeritakse kirjalikult, allkirjastatakse või toimuvad vastastikusel usaldusel. 

3.5 Abivajajal on õigus nõuda tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mida ta tegi teenuse osutajale 

ettemaksena. 

3.6 Abivajaja on kohustatud teatama vallavalitsusele teenuse osutajaga tekkinud erimeelsustest. 

3.7 Abivajaja peab tagama teenuse osutajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma elupaika. 

 

4. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine 

4.1 Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema osapoole poolt ja kehtib  

……………………………………………………… 

4.2 Käesolev leping lõpeb lepingu punktis 4.1 märgitud tähtaja möödumisel. 

 

4.3 Käesolev leping lõpeb ennetähtaegselt pooltevahelisel kokkuleppel: 

4.3.1 kui koduteenustest ei piisa abivajaja toimetulekuks (vajab paigutamist hoolekandeasutusse); 

4.3.2 kui abivajaja tervisliku seisundi paranedes ei vaja enam toimetulekuks  koduteenuseid; 

4.3.3 muudel võimalikel juhtudel. 

 

4.4 Teenuse osutajal on õigus nõuda käesoleva lepingu ennetähtaegset lõpetamist  ühepoolselt järgmistel 

juhtudel: 

4.4.1 abivajaja keeldub põhjendamatult käesolevas lepingus ettenähtud kohustuste täitmisest; 

4.4.2 abivajaja kuritarvitab alkoholi või teisi meelemürke; 

4.4.3 abivajaja käitub teenuse osutajaga  ebaviisakalt ning teeb takistusi koduteenuste osutamisel; 

4.4.4 abivajaja on esitanud ebaõigeid andmeid hindamisel ja lepingu sõlmimisel; 

4.4.5 muudel võimalikel juhtudel. 

 

4.5 Abivajajal on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt ühepoolselt järgmistel juhtudel: 

4.5.1 osutatavad koduteenused ei vasta abivajaja soovidele; 

4.5.2 elukoha vahetamise korral; 

4.5.3 muudel võimalikel juhtudel. 

 

5. Käesoleva lepingu alusel osutatavate koduteenuste loetelu 

5.1 Põhiteenused 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

                                                                               

5.2 Tugiteenused 



……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

6. Muud tingimused 

6.1 Kõik käesoleva lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel käesolev leping lõpetatakse.  

 

6.2 Lepingu pikendamisel võidakse poolte kokkuleppel muuta käesoleva lepingu tingimusi. 

Käesolev leping  ning selle muudatused ja täiendused vormistatakse ja allkirjastatakse kahes võrdset juriidilist 

jõudu omavas eksemplaris. 

 

 

Abivajaja…………………………………………. Koduteenuse osutaja………………………………. 

 

 

Muudatuste tegemise kuupäev: …………………………………………… 

Muudetud lepingu punktid ja nende sisu: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Abivajaja ……………………………………….. Koduteenuse osutaja ………………………………… 

 

 

Lepingu pikendamine: ……………………………………………………………………………………. 

 

Abivajaja………………………………………… Koduteenuse osutaja ……………………………… 

 

 

 

 

 

 


