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KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING NR .... 

 

Laeva  Vallavalitsus, registrikood 75020339, asukohaga Väänikvere tee 8, Laeva 
küla, Laeva vald, Tartumaa, keda põhimääruse alusel esindab vallavanem 
............................................................ (edaspidi Vald)  
ja .........................................................,isikukood.......................... (edaspidi Abivajaja), 
 

edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu 
alljärgnevatel tingimustel: 
 

1. Lepingu dokumendid 

 
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, Lepingu lisadest ja 
lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist. 

 
2. Lepingu ese 

 
Käesoleva lepingu esemeks on koduteenused (edaspidi Teenused), mida 
osutatakse vastavalt Laeva Vallavolikogu ...... määrusele nr...... „Kodu- ja 
transporditeenuste osutamise tingimused ja kord Laeva vallas”  
 
3. Valla õigused ja kohustused 

 

3.1. Vald kohustub: 
3.1.1 osutama abivajajale teenust alates ................................................................. 
3.1.2 osutama kohast ja kvaliteetset teenust, 
3.1.3 määrama hooldustöötaja, tagamaks abivajaja toimetulek kodustes 
tingimustes, 
3.1.4 tagama Teenuse osutamise abivajajaga kooskõlastatud aegadel, 
3.1.5 lahendama abivajaja ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused kümne (10) 
päeva jooksul alates teatamisest, 
3.1.6 kontrollima hooldustöötaja tegevust vähemalt korra aastas, 
3.1.6 mitte andma käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi ja õigusi teistele 
isikutele ilma abivajaja kirjaliku nõusolekuta. 
3.2. Vallal on õigus nõuda abivajajalt lugupidavat ja viisakat suhtumist 
hooldustöötajasse. 

 
4. Abivajaja õigused ja kohustused 

 

4.1 Abivajajal on kohustus: 
4.1.1 esitada õigeid andmeid, 
4.1.2 tasuma tema poolt tellitud kaupade ja teenuste eest, 
4.1.3 teatama valla sotsiaal- ja noorsootöö juhile hooldustöötajaga tekkinud  
lahkarvamustest, 



4.1.4 informeerima koheselt teenuse osutamise aluseks olevate asjaolude 
muutumisest (näiteks elukoha vahetus, jne), 
4.1.5 aidata kaasa teenuste osutamisele ja käituda hooldustöötajaga partnerlikult, 
4.1.6 tagada hooldustöötajale sissepääs teenuse osutamiseks oma ruumidesse 
kokkulepitud ajal, 
4.1.7 selgitama hooldustöötajale sissepääsu võimalusi juhul, kui Abivajaja ei ole 
ise võimeline ust avama. 
4.2 Abivajajal on õigus: 
4.2.1 saada teenust vastavalt lepingule, 
4.2.2 nõuda Teenuse kvaliteetset ja kohast osutamist ning lugupidavat ja viisakat 
suhtumist, 
4.2.2 nõuda hooldustöötajalt täpset tasaarveldust ja kuludokumente.  

 
5. Teenuste loetelu, maht ja maksumus 

 

5.1 Koduteenuste pakett nr…….. maksumusega……………sisaldab järgmisi  
teenuseid:  

 
………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………….......... 
 
5.2 Ühekordse kodu- või transporditeenuse osutamine vastavalt vajadusele     
maksumusega 4 eurot/tund. 
5.3 Abivajaja tasub vallale osutatud kodu- või transporditeenuste eest kord kuus 

esitatud arve alusel jooksva kuu 20. kuupäevaks 
5.3 Abivajajale on teenused tasuta vastavalt vallavalitsuse .... korralduse 
nr...alusel. 

 
6. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine 

 

6.1 Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema Poole poolt 
ja kehtib 1 (üks) aasta. 

 
6.2 Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt igakordselt järgmise 

kalendriaasta lõpuni, kui Abivajaja ei ole hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva 
enne lepingu tähtaja saabumist teatanud Vallale kirjalikult soovist leping 
lõpetada. 

6.3  Leping lõpeb: 
6.3.1 Abivajaja elamaasumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile, 
6.3.2 Abivajaja asumisel hooldekodusse või hooldaja määramisel nimetatud  
sündmuse toimumise päevale järgnevast päevast alates. 
6.4  Leping lõpetatakse:  
6.4.1 koduteenuse vajaduse äralangemisel, 
6.4.2 kui Lepingu Pool keeldub põhjendamatult lepingus ettenähtud punkte 

täitmast, 
6.4.3 Abivajaja teeb takistusi koduteenuse osutamisel, 
6.4.4 Valla poolt osutatavad koduteenused ei vasta abivajaja soovidele. 

 
 



7. Muud tingimused 

 

7.1 Kõik käesoleva lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused püütakse lahendada 
kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 
lahendatakse vaidlused kohtus. 

7.2 Leping jääb kehtima ka juhul, kui Vald korraldab ümber koduteenuse 
osutamise ning teenust hakkab osutama Eraõiguslik juriidiline isik. 

7.3 Lepingu tingimusi võib muuta ja täiendada ainult poolte kokkuleppel. Lepingu 
muudatused vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ning kirjutatakse 
Poolte poolt alla. 

7.4 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris ja 
jõustub mõlema eksemplari allakirjutamisest. 

 
Luban oma elamisse siseneda, kui ei ole ise võimeline uksi avama 

 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
(kirjeldada sisenemise võimalused) 

 
8. Poolte andmed 

 
Vald: Abivajaja: 

Laeva Vallavalitsus  

Aadress: Väänikvere tee 8, Laeva küla, 
Laeva vald 

Aadress: 

Telefon: 7301791 Telefon: 
E-post: laeva@laeva.ee  
Arveldusarve nr: 1120136293 Arveldusarve nr:  

 

 

 

 

 _____________________________    _______________________________ 

 
  /allkiri/      /allkiri/ 

 

 

 

 


