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        Lisa nr 3  

Käina Vallavolikogu  

24.3.2016 määrusele nr 52 

  

  

 KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING  

  

Käina Vallavalitsus (reg nr 75011211), mida esindab sotsiaalvaldkonna ametnik  

____________________________ (edaspidi vallavalitsus)  

ja koduteenust vajav isik (isiku esindaja)______________________________________  

________________________________________________________________________  

(edaspidi hooldatav) keda nimetatakse poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:  

* ära märkida koduteenust vajava isiku esindamise alus  

  

1. Vallavalitsus kohustub:  

1.1. osutama hooldatavale ______________________________________ , isikukoodiga  

__________________ , elukohaga ___________________________________________  

koduteenuseid _______ korda nädalas alates ___________________________ vastavalt  

Käina Vallavolikogu  _________________ a. määrusega nr ______ kinnitatud 

„Koduteenuste osutamise korrale“ ning Käina Vallavalitsuse määrusega _________ a. nr. 

____________ kehtestatud hinnakirjale. 

1.2. Tagama:  

1.2.1. koduteenuste osutamise iga nädala ____________________________ 

1.2.2. põhiteenused  

1.2.3. tugiteenused vajadusel  

1.3. lahendama hooldatava ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused 10 päeva jooksul  

arvates nende teadasaamisest;  

1.4. kontrollima lepingu täitmist vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord  

aastas.  

  

2. Vallavalitsuse õigused:  

2.1. Õigus lõpetada leping ühepoolselt, teatades sellest hooldatavale kirjalikult ette üks  

kuu, järgmistel juhtudel:  

2.1.1. hooldatav keeldub põhjendamatult lepingus ettenähtud kohustuste täitmisest;  

2.1.2. hooldatav kuritarvitab alkoholi või teisi meelemürke;  

2.1.3. hooldatav käitub hooldustöötajaga ebaviisakalt ning takistab koduteenuse  

osutamist;  

2.1.4. hooldatava poolt ebaõigete andmete esitamisel lepingu sõlmimisel ja  

hoolduskaardi täitmisel.  

   

3. Hooldatav kohustub: 

3.1. vastutama esitatud andmete õigsuse eest;  

3.2. tasuma temale osutatud koduteenuste eest Käina Vallavalitsuse kassasse või  

arveldusarvele nr EE052200001120112550 Swedbank AS-is jooksva kuu viimaseks 

kuupäevaks  _________ eurot kuus;  

3.3. teavitama Käina Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikku hooldustöötajaga  
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tekkinud lahkarvamustest;  

3.4. tegema oma soovil tellitud kaupade ja vajalike teenustööde ning muude rahaliste  

tehingute korral vajalikud rahalised ettemaksed, va lepingu p 1.2.2 nimetatud  

põhiteenused.  

3.5. võimalusel kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja käituma hooldustöötajaga  

viisakalt;  

3.6. tagama hooldustöötajale kokkulepitud ajal koduteenuste osutamise võimalikkuse.  

  

4. Hooldatava õigused:  

4.1. nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mis ta tegi  

hooldustöötajale ettemaksetena;  

4.2. lõpetada leping ühepoolselt, teatades sellest vallavalitsusele kirjalikult ette üks kuu,  

järgmistel juhtudel:  

4.2.1. vallavalitsuse poolt osutatavad koduteenused ei vasta hooldatava soovidele;  

4.2.2. elukoha vahetusel.  

  

5. Muud tingimused:  

5.1. kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada kokkuleppeliselt  

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtuvad pooled kehtivatest  

seadustest, õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse määrustest;  

5.2. vallavalitsusel ei ole õigust anda lepingust tulenevaid kohutusi ja õigusi  

kolmandatele isikutele ilma hooldatava kirjaliku nõusolekuta;  

5.3. lepingu pikendamisel võidakse poolte kokkuleppel muuta lepingu tingimusi;  

5.4. muudatused ja täiendused lepingule vormistatakse lepingu lisaga kirjalikult kahes  

eksemplaris, kummalegi poolele üks, ning kirjutatakse alla poolte poolt.  

  

Leping on sõlmitud kahes eksemplaris eesti keeles ja alla kirjutatud mõlema osapoole  

poolt 201__ aastal ____________ kuu _____ päeval.  

  

  

  

Sotsiaalvaldkonna ametnik    Hooldatav või hooldatava esindaja  

  

  

________________________________  ______________________________  

/allkiri/      /allkiri/  

 


