
Lisa nr 13 

Kose Vallavolikogu 

24.11.2016 

määruse nr 126 juurde 

Tööleping nr ___ 

___________ [kus], _________ [kuupäev] 

______________, registrikood _______________, asukoht _____________________, mida 

esindab _________ alusel ______________, edaspidi nimetatud tööandja 

ja 

____________, isikukood ________________, elukoht ______________________, edaspidi 

nimetatud töötaja 

sõlmisid alljärgneva töölepingu (edaspidi nimetatud leping). 

1. Töö sisu, kohustused ja töö tegemise koht

1.1. Töötaja asub tööandja juurde tööle __________ [kellena]. Töötaja töö põhieesmärk on 

____________. Töötaja täpsemad tööülesanded on määratud lepingule lisatud ja lepingu 

lahutamatuks osaks olevas ametijuhendis. 

1.2. Töötaja töö tegemise koht on ____________ vald. 

1.3. Töötaja saab oma tööalaseid korraldusi töötaja otseselt ülemuselt, kes on _____________ 

[positsioon/ametikoht]. 

1.4. Töötaja kohustub täitma oma tööülesandeid hoolikalt. 

1.5. Töötaja kohustub järgima kõiki talle teadaolevaid tööandja kehtestatud töökorralduse 

reegleid ja järgib erilise hoole ning tähelepanuga tööandja tööohutuse ja töötervishoiu reegleid 

ning nõudmisi. 

2. Lepingu tähtaeg ja lõppemine

2.1. Töötaja asub tööle ____________ [kuupäev]. 

2.2. Leping sõlmitakse tähtajatult/tähtajaliselt. 

2.3. Töötajale kohaldatakse töölepingu seaduses ettenähtud katseaega.  

2.4. Leping lõpeb või öeldakse üles töölepingu seaduses ettenähtud alusel ja korras. 

Töölepingu ülesütlemisel on pooled kohustatud järgima töölepingu seaduse §-des 96–98 

sätestatud etteteatamistähtaegu. 

3. Tööaeg

3.1. Töötaja töötab täistööajaga. 

3.2. Töötaja tööaja tavapärane kestus on 8 (kaheksa) tundi päevas ja 40 (nelikümmend) tundi 

nädalas. 



3.3. Tööaja algus ja lõpp ning tööpäevasiseste vaheaegade pikkus, algus ja lõpp on määratud 

kindlaks tööandja töökorralduse reeglites, mis on töötajale täitmiseks kohustuslikud. 

 

4. Töötasu 

4.1. Töötaja töötasu on __________ eurot ühes kuus [alternatiivid: ühes tunnis, tooteühiku 

eest vms]. 

4.2. Tööandja peab töötasult kinni seadusega sätestatud maksud ja maksed. Töölepingu 

sõlmimise ajal tuleb töötasult kinni pidada töötaja tulumaks, töötuskindlustusmakse ja 

kohustusliku kogumispensioni kindlustuse makse. Tööandja maksab töötasult seadusega 

sätestatud tööandja maksud ja maksed. Töölepingu sõlmimise ajal tuleb töötasult maksta 

sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. 

4.3. Töötasu muutub sissenõutavaks igale töötamise kuule järgneva kuu ___. päeval 

(palgapäev). 

4.4. Tööandja kannab töötasu palgapäeval sularahata arvelduse korras üle töötaja 

arvelduskontole nr __________  _______ pangas. 

 

5. Puhkus 

5.1. Töötajal on õigus saada 28 kalendripäeva iga-aastast tasulist puhkust. 

5.2. Töötaja iga-aastase puhkuse aeg määratakse kindlaks tööandja koostatavas 

puhkusegraafikus. Puhkusegraafiku koostamisel lähtub tööandja töökorralduse vajadustest ja 

arvestab võimaluse korral töötaja huve. 

6. Töötaja vastutus 

6.1 Töötaja vastutab Tööandjale süüliselt tekitatud kahju eest seaduses sätestatud korras. 

7. Lõppsätted 

7.1 Pooled edastavad Lepingu täitmisega seotud teated Lepingu lõpus toodud aadressidel. 

Kõik Lepingu muutmise, lõpetamise ja rikkumisega seotud teated peavad olema 

edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

7.2 Lepingus toodud andmete muutumisest on Pool kohustatud teist Poolt viivitamatult 

teavitama. 

7.3 Lepingut on võimalik muuta üksnes Poolte kokkuleppel. 

7.4 Lepingu täitmist puudutavad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused seaduses sätestatud korras 

töövaidlusorganis. 

7.5 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

kummalegi Poolele jääb üks. 

 

 

 

Lepingu lisad 

Lisa 1. Ametijuhend 

 

 

 



Tööandja Töötaja 

 

______________________ [nimi] ______________________ [nimi] 

Aadress __________________ Aadress __________________ 

Telefon ___________________ Telefon ___________________ 

Faks _____________________ Faks _____________________ 

E-post ____________________ E-post ____________________ 

 

 

_______________________ _______________________ 

Kuupäev Kuupäev 

 

 

_______________________ _______________________ 

Allkiri Allkiri 


