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Nõva Vallavolikogu   

 27.09.2017 määruse nr 6 juurde   

 

KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING nr       

Nõval, .................20...... a. 

 

1. Lepingu subjektid. 

Nõva Vallavalitsus, registrikood 75023036 , vallavanem .......................................................... isikus, 

kes tegutseb põhimääruse alusel ja ..................................................................... (koduteenuseid vajav 

isik, edaspidi klient), isikukood …………………………, 

elukoht ……………………………………………………….……………………………….…. ning 

hooldustöötaja ............................................................., keda edaspidi nimetatakse poolteks, sõlmivad 

lepingu alljärgnevas: 

2. Üldsätted 

2.1 Käesolev leping sätestab kliendile osutatava koduteenuse osutamise tingimused ja selle eest 

tasumise korra. 

2.2 Pooled juhinduvad kliendile teenuse osutamisel Nõva Vallavolikogu 27.09.2017 määrusest nr 

„Koduteenuste osutamise kord “ ja Nõva Vallavalitsuse ………2017 korraldusest nr………. 

2.3 Lepingu lisaks on hoolduskava, konkreetne teenuste loetelu ja teenuste osutamise sagedus . 

3. Poolte õigused ja kohustused 

3.1 Nõva Vallavalitsus 

3.1.1 Tagab kliendile koduteenuste kvaliteetse ja kohase osutamise korraldamise  alates  punktis 4.1 

märgitud kuupäevast vastavalt lisale; 

3.1.2 algatab isiku olukorra muutumisel lepingu muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist. 

3.1.3 hooldustöötaja töö ja tegevuse kontrollimine teenuste osutamise kohas. 

3.2 Kliendi õigused ja kohustused 

3.2.1 Tagab hooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma eluruumidesse ja turvalise 

töökeskkonna koduteenuste osutamiseks; 

3.2.2 kindlustab hooldustöötaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha 



sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks. 

3.2.3 informeerib lepingu pooli koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna 

muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist; 

3.2.4 klient kohustub koheselt teavitama vallavalitsust hooldustöötajaga tekkinud lahkarvamustest; 

3.2.5 klient peab käituma hooldustöötajaga viisakalt; 

3.2.6 teenuste eest tasumine vastavalt kehtestatud hinnakirjale; 

3.2.7 teeb ettepanekuid osutatud teenuste suhtes; 

3.2.8 teenuste kvaliteetse ja kohase osutamise nõudmine. 

3.3  Hooldustöötaja õigused ja kohustused 

3.3.1 Hooldustöötaja kohustub kliendile osutama koduteenuseid alates punktis 4.1 märgitud 

kuupäevast vastavalt lisas 1 määratletud koduteenuste mahule ja sagedusele; 

3.3.2 Hooldustöötajal on õigus koduteenuseid mitte osutada, kui klient on alkoholijoobes ja käitub 

ebaviisakalt; 

3.3.3 Hooldustöötajal on õigus saada kliendi rahaliste tehingute korraldamiseks rahalisi ettemakseid; 

3.3.4 Hooldustöötajal on kohustus pidada täpset tasaarvestust rahaliste vahendite osas, mis klient on 

teinud talle ettemaksena; 

4. Lepingu tähtaeg, muutmine, peatamine, lõppemine ja lõpetamine 

4.1 Käesolev leping jõustub ..................................... ja kehtib .................................. . 

4.2 Käesolev leping lõppeb lepingu punktis 4.1 märgitud tähtaja möödumisel; 

4.3 Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud 

vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte  allkirjadega. 

4.4 Käesolev leping peatatakse, kui koduteenust saav isik viibib kaua (vähemalt üks kuu) kodust 

eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). 

4.5 Vallavalitsuse on õigus leping lõpetada juhul kui: 

1) isiku toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta; 

2) isiku  elama asumisel teise omavalitsuse haldusterritooriumile; 

3) kui määratud koduteenused ei taga isiku toimetulekut; 

4) kliendi elama asumisel hoolekandeasutusse või suunamisel muule sotsiaalteenusele; 

5) isiku käitumine teeb koduteenuse osutamise võimatuks või ei täida omapoolseid         



kohustusi. 

4.6  Isikul on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada igal ajal. 

4.7. Leping lõpeb: 

1) tähtaja saabumisel; 

2) isiku surma korral. 

5. Lepingu vormistamine 

5.1 Käesolev leping on koostatud kolmes eksemplaris, millest üks jääb kliendile, üks hooldustöötajale 

ja üks vallavalitsusele. 

6. Vaidlused 

6.1 Kõik vaidlused, mis tulenevad lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus 

määratlemata , lahendatakse poolte vahelisel kokkuleppel. 

7. Vääramatu jõud 

7.1 Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei allu osapoolte kontrollile 

ja mida osapooled ei ole võimelised mõistlike jõupingutustega ära hoidma. Sellisteks sündmusteks 

on (loetelu ei ole ammendav) tulekahjud, üleujutused ja muud loodusõnnetused, sõda ja rahutused 

ning muud sündmused. 

7.2 Vääramatu jõu esinemine muudab käesolevas lepingus märgitud teenuste täitmist aja võrra, mille 

jooksul vääramatust jõust tekitatud asjaolud kõrvaldatakse. 

8. Poolte andmed: 

 

       Vallavanem          Hooldustöötaja            Klient 

 

 .......................................         ..........................................               .................................. 

         (kuupäev)     (kuupäev)         (kuupäev) 

 

 .......................................         ..........................................               .................................. 

          (allkiri)                  (allkiri)          (allkiri) 

         

 



9. Lepingu tingimuste muutmine, lepingu täiendamine 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

     Vallavanem          Hooldustöötaja            Klient 

 

 .......................................         ..........................................               .................................. 

         (kuupäev)     (kuupäev)         (kuupäev) 

 

 .......................................         ..........................................               .................................. 

          (allkiri)                  (allkiri)          (allkiri) 

 

 


