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I(ODUTEENUSTE OSUIAMISE LEPING

Mustvee linn (edaspidi lirut), mida esindab pdhimiiiiruse alusel
linnapea.
.., ja kdrvalabi vajav isik

(edaspidi abivajaja), keda nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljiirgnevas:

1. Uldsatted
1.1. Lepingu esemeks on kgduteenused, mida osutatakse . . ,.tundi
ntidalas abivajaja
elukohas.
1.2. I(oduteenuseid osutatakse ..tundi ntidalas,
1.3, Lepingu lahutamatuks osaks on koduteenuste loetelu koos teenuste osutamise sageduse,
mahu ja ajakavaga.

2. Linna kohustused j a digrrsed
2.I.Linn kohus;tub:
2,L1 . osutama abivaj aj ale koduteenuseid alates.
2 . I,2. mad+r ama ko duteenuste o sutami seks ho oldustci otaj a;
2 . L3 . ab iv aj aj aga ko o sk6 lastatud p iievadel tagama ko duteenus e o sutamis e ;
2.I,4.lahendama abivajaja ja hooldustootaja vahelised lahkarvamused kumne piieva jooksul
alates teatamisest;
2.I,5. kontrollirna lepingu friitmist.
2.2.Linnal on 6igus:
2.2.I. nduda koduleenuse tBotlejalt lugupidavat ja viisakat suhtumist hoolclustootajasse;
2.2.2. saada osutatud koduteenuse eest tasu.
3. Abivajaja kohustused ja Oigused
3. 1. Abivajaja .kohustub:
3.1 .1. vastutama esitatud andmete digsuse eest;
3,L2.Iagama hooldusrtocjtajale kokkulepitud ajal sissepiiiisu oma kofterisse koduteenuste
o sutamiseks j a kiiituma hoqldustd otaj aga viisakalt;
3 , 1 .3. viivitamatult teatama,linna sotsiaaln6unikule hooldustcj ltajaga tek.kinud lahkarvamustest;
3 .2. Abivajaj a 6igused:
3 .2 .L saada ko dute enr"rseid vastavalt I epingule ;
3.2.2. nduda hooldustootajalt lugupidavat ja viisakat suhtumist;
3.2,3. nduda ttipset tasaarvgldust ja kuludokumente rahaga arveldamisel;

4. Lepingu ldppemine ja ldpetamine
4.1, Kiiesolev leping l6peb abivajaja elamaasumisel teise omavalitsusriksuse territooriumile v6i
asumisel hooldekodusse
4'2. Linnal on digus lOpetada leping iihepoolselt, teatades sellest abivajajale kirjalikult neliteist
( 1 4) kalendripiieva ettr:, j iirgmistel j uhtudel :

4'2.1. abivajajakeeldub pOhjendamatult kiiesolevas lepingus etteniihtud kohustuste tairtmisest;
4.2.2. abiv ajaja kuritarvitab alkoholi v6i teisi meelemiirke;



4.2,3. abivajaja ktiitub hooldustcjotajaga ebaviisakalt ning teeb takistusi koduteenuste
osutamisel;
4,3. Abivajajal on 6igus ldpetada kiiesolev leping tihepoolselt; teavitades sellest eelnevalt linnale
kirjalikult neliteist (14) kalendrip?ieva ette, jiirgmistel juhtudef :

4.3.1.lirura poolt osutatavad koduteenused ei vasta abivajaja soovidele;
4.3.2. tervise paranemisel ta ei vajaenamkoduteenust.

5. Muud tingimused
5, t. Kdik kiiesoleva lepingu tiiitmisest tulenevad erimeelsused ptiiitakse lahendada
liibirtitikimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused .........,.....
Maakohtus.
5 ,11 , Linnal ei ole Oigust anda kiiesolevast lepingust tulenevaid kohustusi j a digusi teistele
isikutele ilma abivaj aj a ndusolekuta,
5.3. Muudatused ja tiiiendused kiiesolevale lepingule vormist4takse kirjalikult kahes eksemplaris
ning kirjutatakse alla poolte poolt.
5.4, Leping on koostatud kahes vdrdset juriidilist jdudu omavas eksemplaris ja jdustub mdlema
eksemplari allakid utamisest.
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