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väikeostule 

 
KÄSUNDUSLEPINGU NR 5-6/7588 ERITINGIMUSED 

 
 
 
Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu, registrikood 70000898, asukoht Suur-Ameerika 1, 
10122 Tallinn, keda esindab Tõnis Saar (edaspidi nimetatud „Käsundiandja“) ja  
 
[ees- ja perekonnanimi]/[Jur.isiku või FIE ärinimi], isikukood [number]/registrikood [number], elukoht 
[aadress]/asukoht [aadress], (kogumispensioni II sambaga [valida sobiv variant: liitunud/mitteliitunud], 
ravikindlustuse saamise tingimused käesoleva lepingu alusel [valida sobiv variant: 
täidetud/täitmata])/keda esindab …………  alusel [ametinimetus] [ees- ja perekonnanimi],1  (edaspidi 
nimetatud „Käsundisaaja” ),  
 
1. Lepingu objekt 
1.1. Leping sõlmitakse projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ (edaspidi Projekt) 

eesmärkide täitmiseks. Projekti rahastatakse Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finants-
mehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ vahenditest: 
sotsiaalministri 5.11.2019 käskkiri nr 72 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusest 2014-
2021 rahastatud projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine" toetuse rahuldamise kohta. 

1.2. Lepingu objektiks on Käsundisaaja poolt Projekti teavitustegevuste planeerimine ja elluviimine 
vastavalt väikeostu dokumentidele „Teavitustegevused projektile „Alaealiste erikohtlemise 
süsteemi loomine““ (edaspidi „Teenused“). Teenuste täpsem kirjeldus on toodud väikeostu 
dokumentides ja Käsundisaaja (kuupäev) esitatud pakkumuses. 

1.3. Lepingu lahutamatuteks osadeks on väikeostu dokumendid, Käsundisaaja pakkumus, poolte 
vahelised kirjalikud teated ning lepingu muudatused ja lisad.  

 
2. Teenuste osutamise aeg ja tähtpäevad  
Lepingu tähtaeg on 24 kuud alates lepingu sõlmimisest. Pooled lepivad täpse ajakava eraldi kokku.  
 
3. Lepingu hind 
3.1. Lepingu alusel Käsundisaaja poolt osutatavate Teenuste kogumaksumuseks on [numbritega] 

eurot (bruto) / koos käibemaksuga / lepingu hinnale ei lisandu käibemaksu  (edaspidi nimetatud 
„Lepingu Hind“).  

3.2. Lepingu Hind tasutakse Käsundiandja volitatud esindaja kinnitatud üleandmise-vastuvõtmise akti 
alusel / esitatud arve alusel igakuiste maksetena pärast Teenuste osutamist, arvestades et viimane 
makse toimub hiljemalt 14 päeva jooksul Teenuste viimase etapi üleandmise-vastuvõtmise akti 
allkirjastamisest. 

3.3. Käsundisaaja esitab Käsundiandjale arve e-arvena. E-arvet on võimalik saata e-arvete operaatori 
vahendusel. E-arve loetakse laekunuks selle operaatorile laekumise kuupäevast.  
 

4. Erisätted  
4.1. Lisaks üldtingimustes sätestatule kohustub Käsundisaaja:  

4.1.1. Teenuste osutamisel, vormistamisel, esitlemisel, seminaride korraldamisel jm järgima 
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 tingimustes nõutud sümboolikat; 

4.1.2. Tagama, et Teenust osutab … isiklikult. 
4.1.3. Täitma muid Teenuste osutamisega kaasnevaid ülesandeid, mida siinkohal ei ole otseselt 

kirjeldatud, kuid mis on vajalikud väikeostu eesmärgi saavutamiseks ning kokkulepitud Teenuse 
kvaliteetseks täitmiseks. 

4.2. Lisaks üldtingimustes sätestatule kohustub Käsundiandja:  
4.2.1. Vajadusel tagama juurdepääsu Käsundiandja infosüsteemidesse kasutajanime 

andmise kaudu. 
4.3. Kui Käsundisaaja ei täida lepingu punkti 4.1.1 nõuetekohaselt ja selle alusel teeb rakendusasutus 

toetuse vähendamise või tagasinõude otsuse, on Käsundiandjal õigus Käsundisaajalt tagasi nõuda 
mitteabikõlbulikud kulud tagasimakse nõude ulatuses. 

                                                 
1 siin ja edaspidi valitakse kaldkirjas olevad alternatiivid vastavalt sellele, kas leping sõlmitakse füüsilise või juriidilise 

isikuga 



4.4. Juhul kui poolest mitteoleneval põhjusel, nt kolmanda osapoole tegevuse viibimise tõttu, ei osutu 
võimalikuks Teenuste tegevustega alustamine selliselt, et oleks võimalik järgida ajakavas 
kokkulepitud tähtaegu, alustatakse tegevustega pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. 
Sellisel juhul lükatakse edasi ka lepingu lõpp- ja vahetähtaeg perioodi võrra, mille osas tegevustega 
alustamine viibis, ning koostatakse uute tähtaegadega ajakava. 

4.5. Käsundisaaja kinnitab, et soovib sõlmida käsunduslepingut. Käsundisaaja saab aru, et lepingu järgi 
tellib käsundiandja käsundisaajalt eritingimustes nimetatud teenused. Käsundisaaja saab aru, et 
leping ei ole tööleping ja pooltevahelisi suhteid ei reguleeri tööõigusaktid. Kuna käesoleva lepingu 
puhul ei ole tegemist töösuhtega ja leping on sõlmitud kindlaksmääratud teenuste osutamiseks, 
puudub käsundisaajal õigus puhkusele ja teistele töölepingu sõlmimise korral töötajale ettenähtud 
tagatistele. Käsundisaaja tegevusele teenuste osutamisel ei laiene käsundiandja 
sisekorraeeskirjad jm käsundiandja töötajatele kohustuslikud õigusaktid, kui pooled ei lepi kokku 
teisiti.  

 
5. Volitatud esindajad 
5.1. Tellija volitatud esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Laidi Surva, tel 620 8160, 

e-post laidi.surva@just.ee, või teda asendav isik. 
5.2. Käsundisaaja volitatud esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on [ees- ja 

perekonnanimi], tel [number], e-post [aadress]. 
 

6. Lepingu lisad 
Lepingu juurde kuuluvad allkirjastamise hetkel lisadena alljärgnevad dokumendid: 
6.1. Lisa 1 –  
6.2. Lisa 2 –  

 
7. Muud sätted 
7.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Käsunduslepingute 

üldtingimused. Käsundisaaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal või 
elektroonselt Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/kasunduslepingute_uldtingimused.pdf. Pooled 
kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi räägitud, need on mõistlikud ega saa 
seetõttu olla tühised. 

7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Leping” Lepingu eritingimusi ja 
üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepingu dokumentide prioriteetsus on järgmine: eritingimused 
(I), Lepingu lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral lepingu dokumentide vahel prevaleerib 
prioriteetsem dokument. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik Käsundisaaja 
hinnapakkumises või muus sarnases dokumendis sisalduvad tingimused niivõrd, kuivõrd need on 
vastuolus Käsundiandja poolt sätestatud tingimustega, sh Lepingu eritingimuste ja 
üldtingimustega. 

7.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 
 
 
Käsundiandja Käsundisaaja 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Tel:  620 8100 Tel:   [number] 
E-post:  info@just.ee  E-post: [aadress] 
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