
LISA 3  

Palupera vallavolikogu  

15.04.2014 määruse nr 3 juurde  

 

KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING NR ___ 
 

Käesolev leping sõlmitakse Palupera Vallavalitsuse poolt korraldatud koduteenuse kasutamise 

kohta.  

Leping on sõlmitud Palupera Vallavalitsuse (edaspidi teenuse osutaja) vallavanema ____________ 

isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt ja hooldust vajav isik (edaspidi klient) 

_________ ja/või tema seadusjärgne esindaja ________  ja/või laps ja/või muu kohustuse võttev 

isik (edaspidi kliendi esindaja) teiselt poolt, (ühiselt nimetatud pooled), vahel.  

 

Klient:________________________________________________________________________  

/ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/  

 

Kliendi esindaja:________________________________________________________________  

/ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/  

 

1. Teenuse osutaja kohustused ja õigused :  

1.1 Kohustub osutama kliendile koduteenust alates _____________________________________  

kliendi kodusel aadressil__________________________________________________________  

1.2 Osutama kliendile Palupera Vallavolikogu poolt 15.04.2014 kehtestatud määruse nr 3 

„Koduteenuste osutamise kord” alusel põhi- ja lisateenuseid vastavalt hooldamiskavale.  

 

Lisateenused: _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

1.3 Teenuse osutaja määrab koduteenuste teostamiseks avahooldustöötaja.  

1.4 Lahkarvamusi avahooldustöötaja ja kliendi või kliendi esindaja vahel lahendab teenuse osutaja.  

1.5 Koduteenuste osutamine toimub reeglina tööpäeviti vastavalt kliendiga või kliendi esindajaga 

kooskõlatatud päevadel ja kellaaegadel.  

1.6 Teenuse osutaja kontrollib lepingu täitmist vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 

aastas.  

 

2 Kliendi või Kliendi esindaja kohustused ja õigused:  

2.1 Klient või kliendi esindaja vastutab teenuse osutajale esitatud andmete õigsuse eest.  

2.2 Klient või kliendi esindaja on kohustatud tasuma koheselt või tegema vajadusel rahalised 

ettemaksed:  

2.2.1 tema soovil kirjaliku avalduse alusel tellitud koduteenuste eest;  

2.2.2 ostetud kaupade eest;  

2.2.3 ja muude rahaliste tehingute korral.  

2.3 Klient või kliendi esindaja peab tagama avahooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma 

elu- ning mitteeluruumi (kelder, kuur jms) koduteenuste osutamiseks.  

2.4 Kliendil või kliendi esindajal on õigus nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite 

osas, mis ta tegi avahooldustöötajale ettemaksena.  

2.5 Klient või kliendi esindaja on kohustatud võimalusel kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja 

käituma avahooldustöötajaga viisakalt ning korrektselt.  

2.6 Kliendil või kliendi esindajal on õigus teha põhjendatud kirjalik avaldus avahooldustöötaja 

väljavahetamiseks.  



 

3 Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine  
3.1 Käesolev leping jõustub alates _______________________ ja kehtib kuni 

__________________________________________________________________  

3.2 Käesolev leping peatub, kui klient viibib ajutiselt (rohkem kui 14 päeva) hooldusel perekonnas 

või raviasutuses või kui klient või kliendi esindaja esitavad lepingu peatamiseks vastava 

põhjendatud avalduse.  

3.3 Käesolev leping lõpeb ennetähtaegselt poolte vahelisel kokkuleppel:  

3.3.1 kui poolte kokkuleppel koduteenusest ei piisa kliendi toimetulekuks (vajab 

hoolekandeasutusse paigutamist )  

3.3.2 kui kliendi tervise paranemisel ei vaja enam toimetulekuks avahooldustöötaja kõrvalabi;  

3.3.3 muudel võimalikel juhtudel.  

3.4 Teenuse osutajal on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt, teatades sellest kliendile 

ja/või kliendi esindajale kirjalikult , järgmistel juhtudel:  

3.4.1 klient või kliendi esindaja ei täida talle ettenähtud kohustusi;  

3.4.2 klient kuritarvitab alkoholi või muid narkootilisi aineid;  

3.4.3 klient käitub avahooldustöötajaga ebaviisakalt ning takistab teenuste osutamist;  

3.4.4 kliendi või kliendi esindaja poolt ebaõigete andmete esitamisel lepingu sõlmimisel või 

asjaolude muutumise varjamisel;  

3.4.5 muudel võimalikel juhtudel , mis takistavad avahooldusteenuse osutamist.  

3.5 Kliendil on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt ühepoolselt, teatades sellest kirjalikult teenuse 

osutajale ette 2 nädalat juhul, kui:  

3.5.1 osutatav teenus ei vasta kliendi soovile;  

3.5.2 klient vahetab elukohta;  

3.5.3 muudel võimalikel juhtudel.  

 

4. Muud tingimused  
4.1 Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist poolte poolt  

4.2 Kõik käesoleva lepingu täitmisel tulenevad erimeelsused püütakse lahendada kokkuleppeliselt 

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus pöörduda pooltel kohtu poole.  

4.3 Poolte kokkuleppel võidakse käesoleva lepingu tingimusi lepingu pikendamisel muuta.  

4.4 Lepingule lisatavad täiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse alla 

poolte poolt.  

4.5 Leping on koostatud identses juriidilist jõudu omavates eksemplarides, millest iga pool saab ühe 

eksemplari.  

 

5. Poolte andmed:  

Teenuse osutaja  Klient Kliendi esindaja 
Palupera Vallavalitsus  Nimi  Nimi 

Hellenurme küla Palupera vald  Aadress Aadress 

Valgamaa    

 Telefon  Telefon 

palupera@palupera.ee  E-post 

 

____________________ __________________ __________________ 

Nimi Nimi Nimi 

Vallavanem  

mailto:palupera@palupera.ee

