
 

 

 

 

 

 

OÜ RIDIRADIRALLA 

 

KLIENDILEPING NR. …. 

 

 

 

Rapla          ..……..2020 

 

 

Lepingu kehtivus ………...2020 

 
Käesoleva lepingu eesmärgiks on määratleda olulisemad lapsevanema ja puudega lapse 

tugiteenuse osutaja õigused ning kohustused. 

Leping lähtub Sotsiaalhoolekande seadusest, lapsehoidja kutsestandartist ning OÜ 

RIDIRADIRALLA põhikirjast. 

 

RIDIRADIRALLA OÜ aadress: Viljandi mnt. 53 Rapla, juhatuse liige Janne Liidik, kontakt 

telefonid 5904 7872, 489 4228, e-post: janne@lastehoid.ee koduleht: www.lastehoid.ee 

 

Puudega laste tugiteenused on sotsiaalteenused, millega ei kaasne konkreetse õppekava 

järgimist. Lapse arengu toetamine toimub lapsehoidja või tugiisiku ja lapsevanema 

kokkuleppel ja koostöös, erisoove ja individuaalseid erinevusi arvestades. 

 

OÜ RIDIRADIRALLA juhatuse liige Janne Liidik ühelt poolt 

ja 

Lapsevanem 
Ema:  

Isa: 

Aadress:  

Kontakt telefon: +372  

E- post:  

 

1.Hooldatav laps: 

 

(Lapse nimi) isikukoodiga .................... 

 

2.Teenuse liigid, hooldajad, kohad ja ajad: 

Teenused: Tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenus 

 

Tugiisikuteenus – koolis 3-4 tundi päevas kooliruumides ja kooliõues saatmisel või 

vastavalt vajadusele ja kokkuleppele teenusepakkujaga. 

Lapsehoiuteenus - koolivaheaegadel või vastavalt vajadusele ja kokkuleppele 

teenusepakkujaga. 

Transporditeenus - vastavalt vajadusele ja kokkuleppele teenusepakkujaga. 

http://www.lastehoid.ee/


3.Kokkulepitud hoiuaegadest kõrvalekaldumised (hoidu toomata jätmine, hilisem toomine, 

varasem viimine, hilisem viimine) lepivad lapsevanemad ja hooldaja kokku vähemalt 5 päeva 

enne kõnealust päeva. Lapse haigestumise korral tuleb  puudumisest (ja selle ennustatavat 

pikkust) teatada niipea kui võimalik. 

 

4.Tasumine. 

Sotsiaalkindlustusamet tasub puudega lapse tugi- ja lapsehoiuteenuse eest ühes aastas 

………eurot. 

Ühes kalendrikuus on võimalik lapsel tugiisiku- ja lapsehoiuteenust saada maksimaalselt 

…….. euro eest.  

Teenust on võimalik 2020. aastal (lapse nimi) osutada maksimaalselt ……… tundi, kuid 

mitte rohkem, kui …….. töötundi ühes kalendrikuus. 

Ühes ööpäevas on võimalik tugiisikuteenust osutada vaid kella 7.00-21.00ni ehk kokku maksimaalselt 

14 tundi. 

 

Lisa 1:  

Sotsiaalkindlustusameti raske ja sügava puudega lapse teenusele suunamise otsuse number: 

……………. 

Lapsevanemal on võimalik kasutada riigi rahastatavat lapsehoiuteenust ( avaldus 

www.lastehoid.ee/puudega laste tugiteenus). Selleks tuleb teha Kohaliku omavalitsusse 

avaldus ja sõlmitakse 3-poolne leping. 

 

4.Haigestumine ja õnnetused. 

Kui laps päeva jooksul haigestub, teatab hooldaja sellest  vanematele ja ühiselt lepitakse 

kokku edasine tegevus.  

Kui lapsega juhtub õnnetus, teavitab hooldaja sellest vanemaid ja ühiselt lepitakse kokku 

järgnev tegevus.  

 

5.Lapse erivajadus ja hooldus.  

……………………………………………………………………………………………… 

(lapsevanem annab juhised hooldajale kuidas tuleb tegutseda) 

 

6.Eritingimused 

……………………………………………………………………………………………… 

(allergiat tekitavad toidu ained või muud ettepanekud ja soovid) 

 

7.Informeerimiskohustus 

Hooldaja ja lapsevanemad on kohustatud üksteist informeerima kõigest olulisest,  mis on 

toimunud lapsega (või teda ümbritsevate inimestega) nende äraolekul. 

 

8.Vaikimiskohustus 

Lepingu sõlminud pooled on kohustatud vaikima kõikidest üksikasjadest, mis puudutavad 

kummagi poole isiklikku elu valdkondi ja mis ei kuulu avalikustamisele. 

See kohustus jääb kehtima ka pärast töövahekorra lõppemist 

 

9.Hooldaja kohustus: 

9.1. Puudega lapsega töötab …………………… 

9.2. Puudega lapsega töötaja kohustus on pakkuda kvaliteetset teenust. 

Teenuse osutamise kord leitav www.lastehoid.ee 

http://www.lastehoid.ee/puudega


9.3. Puudega lapsega töötaja lähtub oma töös lapse heaolust ja turvalisusest vastavalt 

tugiisiku kutsekirjeldusele. 

 

10.Lapse õigused: 

Laste õigused tuginevad Eesti Lastekaitse seadusele ja Laste õiguste konventsioonil. 

Lapse õigusi tutvustatakse talle ja vanematele 

 

11.Lapsevanemal on õigus: 
11.1. saada kvaliteetset ja usaldusväärset teenust; 
11.2. osaleda lapse individuaalsuse kaardi koostamisel ja arendamisel, mis 2 korda 
aastas üle vaadatakse; 
11.3. Lapsevanemal on soovitus osaleda 2 korda aastas ühiskoosolekul; 
11.4. olla kaasatud teenuse kujundamisel; 
11.5. olla informeeritud; 
11.6. esitada kaebusi. 

 
12.Kohustus last kaitsta 

Hooldaja on kohustatud teavitama lastekaitseinspektorit või sotsiaaltöötajat koheselt kui 

märkab lapse juures emotsionaalse või füüsilise väärkohtlemise märke. 

Lapse kodus hoides vastutab lapsevanem hoiutingimuste eest. 

 

13.Lepingu võib lõpetada ükskõik kumb pool, teatades ette 30 päeva. 

 

14.Teenusepakkujal on õigus ilma etteteatamistähtaegu järgimata käesolev leping  

ühepoolselt katkestada ja keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest juhul, kui  on 

tekkinud teenusepakkuja ees võlgnevus, mille maksetähtpäevast on möödunud vähemalt 30 

päeva. 

 

15.Teenusepakkujal on õigus käesolev leping öelda erakorraliselt üles ka juhul, kui 

lapsevanem ei täida käesolevast lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi  nõuetekohaselt. 

Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks piisab teenusepakkuja poolt kirjaliku ülesütlemis 

avalduse saatmisest käesolevas lepingus näidatud Lapsevanema aadressile. 

 

16.Lapsevanemal on õigus lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks kui ta pole hooldaja või 

hoiutingimustega rahul. 

 

17.Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest üks jääb teenusepakkujale ja teine 

lapsevanemale. Lepingu muutmine toimub kirjalikult poolte kokkuleppel. 

 

 

 

 

Janne Liidik      …………………… 

OÜ RIDIRADIRALLA 

Juhatuse liige      Lapsevanem 


