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KODUTEENUSE OSUTAMISE LEPING NR_____ 

 

Jõelähtmes, ___________________ .a. 

 

Jõelähtme Vallavalitsus (registrikood 75025973, Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 

Harjumaa), keda esindab põhimääruse alusel vallavanem Andrus Umboja, edaspidi nimetatud 

teenuse osutaja,  

 

ja 

__________________________________________________, isikukood__________________,  

elukoht_______________________________________________________________________, 

edaspidi nimetatud klient (edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud 

pooled), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas: 

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ja lepingu 

muudatustest, milles lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist. 

1.2. Lepingule lisatakse allkirjastamisel hoolduskava. 

2. Lepingu ese 

2.1. Käesoleva lepingu esemeks on koduteenuse (edaspidi teenused), mida osutatakse _____ 

tundi nädalas kliendi elukohas aadressil _______________________________________ 

2.2. Teenuseid osutatakse hoolduskavas ja kliendikaardil kirjeldatud olukorra alusel _____ 

tundi nädalas hinnaga ________ eurot/tund, kokku _________ eurot kuus.  

2.3. Lepingu sõlmimise alus on koduteenuse osutamise ___ . ___ .__________ a. otsus 

nr________ 

3. Teenuse osutaja õigused ja kohustused 

3.1. Teenuse osutajal on järgmised õigused ja kohustused: 

3.1.1. kvaliteetne ja kohane teenuste osutamine; 

3.1.2. hooldustöötaja (sotsiaalhooldaja) määramine; 

3.1.3. hooldustöötaja (sotsiaalhooldaja) tegevuse kontrollimine teenuste osutamise 

kohas; 

3.1.4. osutatavate teenuste kohasuse hindamine ja kliendile ettepanekute tegemine 

hoolduskava muutmiseks. 
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4. Kliendi õigused ja kohustused 

4.1. Kliendil on järgmised õigused ja kohustused: 

4.1.1. teenuste kvaliteetse ja kohase osutamise nõudmine; 

4.1.2. hooldustöötajale (sotsiaalhooldajale) turvalise töökeskkonna võimaldamine; 

4.1.3. hooldustöötaja (sotsiaalhooldaja) kindlustamine teenuse osutamiseks vajalike 

vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks 

toiminguteks; 

4.1.4. teenuste eest tasumine vastavalt kehtivatele õigusaktidele; 

4.1.5. õigus nõuda täpset tasaarveldust rahaliste vahendite osas, mis on tehtud 

hooldustöötajale (sotsiaalhooldajale) ettemakseks; 

4.1.6. teenuse osutaja kohene teavitamine elukoha vahetusest ning muudest asjaoludest, 

mis puudutavad teenuse osutamist. 

5. Pretensioonide lahendamine 

Klient on õigustatud teavitama teenuse osutajat lepingus märgitud kontaktandmetel kõigist 

lepingu täitmisel tekkinud probleemidest ning teenuse osutaja on kohustatud kliendi õigustatud 

pretensiooni korral tagama mõistliku aja jooksul teenuse kvaliteetse ja kohase osutamise. 

6. Lepingu lõppemine ja lõpetamine 

6.1. Leping on sõlmitud tähtaegselt, teenust osutatakse _________________________ kuni 

_________________________ . 

6.2. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt kuni järgmise kalendriaasta lõpuni, kui 

klient ei ole hiljemalt 1 (üks) kuu enne lepingu tähtaja saabumist teatanud teenuse 

osutajale kirjalikult soovist leping lõpetada. 

6.3. Teenuse osutajal on õigus leping üles öelda, teatades sellest kliendile kirjalikult 1 (üks) 

kuu ette, kui: 

6.3.1. kliendi käitumine teeb võimatuks teenuste osutamise (agressiivne, alkoholi või 

narkootiliste ainete kuritarvitamine vms); 

6.3.2. kliendi olukord on paranenud määral, mis võimaldab kliendi toimetuleku ilma 

koduteenuste osutamiseta; 

6.3.3. kui poolte kokkuleppel koduteenusest ei piisa abivajaja toimetulekuks (abivajaja 

vajab hoolekandeasutusse paigutamist); 

6.3.4. ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid 

kaaludes ei või oodata, et teenuse osutaja jätkaks lepingu täitmist. 

6.4. Leping lõpeb kliendi elama asumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile või 

asumisel hooldekodusse nimetatud sündmuse toimumise päevale järgneval päeval. 

6.5. Kliendil on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda igal ajal. 

7. Muud tingimused 
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7.1. Lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. 

7.2. Leping jääb kehtima ka juhul, kui Jõelähtme Vallavalitsus korraldab ümber 

koduteenuste osutamise ning teenust hakkab osutama teine ametiasutus või ametiasutuse 

hallatav asutus või eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel. 

7.3. Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, muudatused ja täiendused 

lepingule vormistatakse kahes eksemplaris, mis allkirjastatakse poolte poolt. 

7.4. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

kumbki pool saab ühe eksemplari. 

 

 

Teenuse osutaja:      Klient: 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 


