
Lisa nr 4 

         Saarde Vallavalitsus 

         22.11.2018 määrus nr 3 

                     

KODUTEENUSE  OSUTAMISE LEPING       nr................ 

 

 

Saarde Vallavalitsus,  keda esindab …………………………….. alusel..........................................  

( edaspidi nimetatud Teenuse osutaja) ja  klient................................................... (edaspidi ka 

Teenuse saaja (isikukood  …………)  sõlmisid käesoleva lepingu ( edaspidi nimetatud Leping) 

alljärgnevas: 

 

1. Lepingu dokumendid 

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, 

milles lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist. 

 

2. Lepingu eesmärk on Kliendile koduteenuste osutamine vastavalt Saarde 

Vallavalitsuse 22.novembri 2018 määrusele nr 3 „ Koduteenuste osutamise kord”. 

 

3. Teenuse osutaja kohustused ja õigused: 

3.1. tagama koduteenuste osutamine vastavalt hoolduskavale ( Koduteenuste osutamise kord 

Lisa 3), mis on koostatud  Koduteenuste osutamise kord  (Lisa 2) alusel; 

3.2. määrama koduteenuste osutamiseks hooldustöötaja.................................................isikus; 

3.3. lahendama  hooldustöötaja ja teenuse saaja vahelised lahkarvamused kümne (10) päeva 

jooksul alates teada saamisest; 

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

3.5. teenuse osutajal  on õigus saada osutatud koduteenuse eest tasu. 

 

4. Teenuse saaja kohustused ja õigused: 

4.1. esitama õigeaegselt tõeseid andmeid; 

4.2. teatama valla sotsiaaltöötajale  hooldustöötajaga  tekkinud lahkarvamustest; 

4.3. informeerima koheselt teenuse osutamise aluseks olevate asjaolude muutumisest ( näiteks 

elukoha vahetus, haiglasse minekust  jne); 

4.4. tegema oma soovil tellitud kaupade, vajalike teenustööde (v.a. eelnimetatud määruses 

loetletud koduteenused) ja muude rahaliste tehingute tegemiseks   vajalikud rahalised 

ettemaksed hooldustöötajale; 

4.5. võimaluse korral kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja käituma hooldustöötajaga 

viisakalt; 

4.6. tagama hooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma korterisse ( eramusse) 

koduteenuste osutamiseks. 



4.7. Tasuma temale osutatud teenuste eest vastavalt hoolduskava  mahule vallavalitsuse poolt 

kinnitatud hinnakirja alusel  hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks …. eurot kuus. 

4.8. Kliendil on õigus saada teenust vastavalt hoolduskavale; 

4.9. Nõuda teenuse kvaliteetset ja kohast osutamist; 

4.10. Nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mis ta tegi 

hooldustöötajale ettemaksena; 

4.11. Teha ettepanekuid osutatavate teenuste suhtes. 

 

5. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine 

5.1. Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamise momendist  kõigi osaliste poolt  ja kehtib 

kaks aastat. 

5.2. Leping lõpeb  ennetähtaegselt: 

5.2.1. pooltevahelise  kokkuleppe korral: 

5.2.2. kui  poolte kokkuleppel koduteenusest  ei piisa abivajaja  toimetulekuks; 

5.2.3. kui abivajaja tervise paranemisel ei vaja toimetulekuks enam hooldustöötaja kõrvalabi; 

5.2.4. muudel võimalikel juhtudel. 

5.3. Saarde Vallavalitsusel on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt ühepoolselt, 

teatades  sellest kirjalikult ette järgmistel juhtudel: 

5.3.1. Teenuse saaja  keeldub põhjendamatult käesolevas lepingus ettenähtud kohustuste 

täitmisest; 

5.3.2. teenuse saaja kuritarvitab alkoholi või teisi meelemürke; 

5.3.3. teenuse saaja käitub hooldustöötajaga ebaviisakalt ning teeb takistusi koduteenuse 

osutamisel; 

5.3.4. teenuse saaja poolt ebaõigete andmete esitamisel lepingu sõlmimisel ja  hindamisakti 

täitmisel. 

5.3.5. teenuse saajal on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt ühepoolselt, teatades 

vallavalitsusele sellest kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. 

 

6. Muud tingimused 

6.1. Kõik käesoleva lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused püütakse lahendada 

kokkuleppeliselt läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel  lahendatakse 

vaidlused kohtus. 

6.2. Lepingu tingimusi võib muuta ja täiendada ainult poolte kokkuleppel. Lepingu 

muudatused vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ning allkirjastatakse osaliste 

poolt. 

6.3. Lepingu pikendamisel võidakse osaliste  kokkuleppel lepingu tingimusi muuta. 

6.4. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris ja jõustub kõigi 

eksemplaride allakirjutamisest. 

 

7. Lepinguliste  andmed ja allkirjad 



                                     

sotsiaalametnik                                  Teenuse saaja:                                    

Saarde Vallavalitsus                                                                                                

Nõmme 22, Kilingi-Nõmme                                 

86304 Saarde vald                                                                                           

Registrikood  75033454                    

 

Lepingu pikendamine, peatamine, lõpetamine ja tingimuste muutmine 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Kuupäev, allkirjad: 

 

 


