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Kinnitatud Kastre Vallavalitsuse 28.02.2020 määrusega nr 4 

 

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE OSUTAMISE LEPING nr… 

  

 

Kastre Vallavalitsus, registrikood 77000370, asukohaga Kurepalu, Kastre vald, Tartumaa, 

mida esindab Kastre Vallavalitsuse (kuupäev) vallavanema käskkirja nr … alusel sotsiaalosakonna 

juhataja ees- ja perekonnanimi (edaspidi Vald) ja  

Isiku nimi, isikukood ………….., elukoht: …………………… Kastre vald, Tartumaa (edaspidi 

Teenuse saaja /teenuse saaja esindaja) ja 

Isiku nimi, isikukood ………………, elukoht: ………………….., (edaspidi Abistaja) keda 

nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1. Vallavalitsuse õigused ja kohustused  

 

1.1 Vallavalitsus korraldab Teenuse saajale isikliku abistaja teenuse osutamise (edaspidi 

Teenus) lähtudes Kastre Vallavolikogu 18.02.2020 määrusest nr 96 „Isikliku abistaja 

teenuse osutamise kord“. 

1.2 Teenuse saajale osutab Teenust Poka Sotsiaalteenuste Keskus (edaspidi Poka STK). 

1.3 Vallavalitsusel ja Poka STK-l on õigus nõuda Teenuse saajalt ja Abistajalt lugupidavat ja 

viisakat suhtumist teineteise suhtes. 

1.4 Vallavalitsusel ja Poka STK-l on õigus kontrollida teenuse osutamist ja Teenuse saaja 

rahulolu korraldatava teenusega. 

 

2. Teenuse saaja õigused ja kohustused 

 

2.1 Teenuse saaja vastutab kõigi esitatud andmete õigsuse eest. 

2.2 Teenuse saajal on õigus saada teenust vastavalt lepingule. 

2.3 Teenuse saaja kohustub informeerima koheselt Valda Teenuse osutamise aluseks olevate 

asjaolude muutumisest (näiteks elukoha vahetus, Abistaja vahetumine, kõrvalabi vajaduse 

muutumine tervisliku seisundi tõttu jne). 

2.4 Kulutused, mis Abistajal tekivad Teenuse saaja saatmisel (kinopilet vms), tasub üldjuhul 

Teenuse saaja. 

2.5 Abistaja tööülesannete täitmiseks vajaliku juhendamise eest vastutab Teenuse saaja. 

2.6 Teenuse saajal on õigus Abistajalt nõuda Teenuse kvaliteetset ja kohast osutamist ning 

lugupidavat ja viisakat suhtumist. 

2.7 Teenuse saajal on õigus teavitada sotsiaaltöö peaspetsialisti Abistajaga tekkinud 

lahkarvamustest. 

 

3. Abistaja õigused ja kohustused 

 

3.1 Abistaja osutab Teenust lähtuvalt Teenuse saaja füüsilisest puudest tingitud erivajadustest. 

3.2 Abistaja lähtub oma töös käesolevas lepingus märgitud tööülesannetest, Valla ja Teenuse 

saaja poolt antavatest tööjuhistest ning sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist. 

3.3 Abistajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on 

seadusevastane või vastuolus heade kommetega. Abistaja ei või keelduda tegevustest, mis 

on hädavajalikud Teenuse eesmärgi saavutamiseks. 

3.4 Abistajal on õigus keelduda Teenuse osutamisest narkootiliste, psühhotroopsete ainete või 

alkoholi sõltuvusprobleemidega, ohtlikke nakkushaigusi põdevale või ööpäevaringset 

hooldust vajavale isikule. 



3.5 Abistaja esitab vähemalt 30 päeva enne Teenuse osutamise lepingu lõppemist 

kooskõlastatult Teenuse saajaga Valla sotsiaalosakonnale ülevaate teenuse saaja olukorrast 

ja teenuse mõjust. 

3.6 Abistaja esitab Poka STK-le igakuiselt 25.kuupäevaks üldistatud tegevusaruande, milles 

kajastub töötundide arvestus iga kalendrikuu lõikes. 

 

4. Teenuse sisu, maht ja sagedus 

 

4.1 Abistaja abistab Teenuse saajat järgmistes tegevustes: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.2 Teenust osutatakse kuni ….. tundi nädalas/kuus või summeeritult kuni … tundi kvartalis. 

 

5. Teenuse eest tasumine 

 

5.1 Teenuse saaja tasub esitatud arve alusel osutatud Teenuse eest ………….eurot kuus 

järgneva kuu 10.kuupäevaks Valla arveldusarvele nr EE531010102034612006 või 

sularahas Abistaja vahendusel Valla raamatupidamisele.  

 

6. Lepingu kehtivus 

 

6.1 Käesolev leping kehtib alates ……. kuni ……. (Kastre Vallavalitsuse ……...a korraldus nr 

…..). 

6.2 Teenuse jätkamiseks esitab sotsiaaltööspetsialist vallavalitsusele ettepaneku isikliku 

abistaja teenuse lepingu pikendamiseks. Lepingu pikendamine vormistatakse kehtiva 

lepingu lisana. 

6.3 Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib 

põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. 

Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse 

lepingupoolte allkirjadega. 

6.4 Leping lõpeb: 

6.4.1. tähtaja möödumisel; 

6.4.2. teenuse saaja avalduse alusel; 

6.4.3. kui on ära langenud teenuse osutamise vajadus; 

6.4.4. kui teenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile; 

6.4.5. kui teenuse saaja on suunatud üldhooldus- või erihoolekandeteenusele; 

6.4.6. kui teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas 

käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine, pidev koostööst keeldumine vms). 

6.5 Leping lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega: 

6.5.1. kui teenuse saaja ei teavita koheselt Valda teenuse osutamise aluseks olevate asjaolude 

muutumisest (kõrvalabi vajaduse muutumisest tervisliku seisundi, elukeskkonna muutumise 

või muu põhjuse tõttu); 

6.5.2. kui teenuse saaja esitab valeandmeid; 

6.5.3. kui teenuse saaja või abistaja ei täida lepinguga võetud kohustusi. 

 

 



7. Muud tingimused 

 

7.1 Kõik käesoleva lepingu täitmisel ilmnevad erimeelsused püütakse lahendada 

kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtuvad pooled 

kehtivatest seadustest, õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse määrustest. 

7.2 Lepingupooled on kohustatud viivitamatult kirjalikult teatama lepingus nende kohta 

esitatud andmete muutumisest. 

7.3 Käesoleva lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult kolmes eksemplaris 

ning kirjutatakse alla poolte poolt. 

7.4 Käesolev leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

iga osapool saab ühe. 

 

8. Poolte andmed 

 

Kastre Vallavalitsus Teenuse saaja/teenuse saaja esindaja 

andmed: 

Sotsiaalosakonna juhataja 

 

 

…………. 

Aadress: Kurepalu, Kastre vald Tartumaa  

Telefon: 7446527 

E-post: vald@kastre.ee 

 

Aadress: ……………………………  

Kastre vald Tartumaa 

Telefon: ………….. 

E-post: ………….. 

Abistaja andmed: 

…………. 

Aadress: ……….. 

Telefon: ………. 

E-post: …….. 

 

Lepingu sõlmimise koht, kuupäev 

 

  

Ees- ja perekonnanimi    Teenuse saaja ees- ja perekonnanimi 

  

sotsiaalosakonna juhataja 

  

 

/allkiri/                                            /allkiri/ 

 

Abistaja ees- ja perekonnanimi 

 

 

/allkiri/  

mailto:vald@kastre.ee

