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Pärnu Linnavalitsus teeb ettepaneku osaleda sotsiaalteenuse tellimise “Viipekeele tõlketeenuse 

tellimine” hankemenetluses ning esitada pakkumus vastavalt käesolevates hankedokumentides 

(edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele. 

 

 

1. Hanke iseloomustus 

1.1 Hankija 

Pärnu Linnavalitsus, registrikood 75000064 

aadress: Suur–Sepa 16, 80098 Pärnu, Pärnu 

telefon: 44 48120, e-post: sotsiaal@lv.parnu.ee 

 

1.2 Hanke eest vastutav isik 

Viktooria Hrabrova - sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 

telefon: 444 8129, e-post: viktooria.hrabrova@lv.parnu.ee 

 

1.3 Hanke nimetus 

„Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

1.4 Hanke objekti iseloomustus 

Asutusüksuses Pärnu linn elavatele pimekurtide ja kuulmispuudega inimestele (edaspidi tekstis 

Klient), viipekeele tõlketeenuse tellimine 01. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020. Hanke 

eesmärgiks on tagada sotsiaalhoolekande seaduses (§ 5 lg 1) Pärnu linnale pandud kohustuse 

täitmine sotsiaalteenuste korraldamisel. 

 

2. Tehniline kirjeldus 

2.1 Viipekeele tõlketeenus on avahooldusteenus, mille käigus tõlketeenuse abil tagatakse  

rahvastikuregistri järgselt asutusüksuses Pärnu linn elavatele kuulmispuudega ja/või pimekurtidele 

inimestele kõrvalabi nende igapäevasel suhtlemisel ja asjaajamisel. 

2.2. Viipekeele tõlketeenus sisaldab: 

2.2.1.Viipekeele tõlkide töö organiseerimist ja administreerimist; 

2.2.2. Viipekeele tõlketeenuse üle statistilise arvestuse pidamist; 

2.2.3. Viipekeele tõlketeenuse osutamist. 

2.3. Teenust osutatakse Kliendile tema kodus või Kliendile vajalikes ameti- ja teenindusasutustes, 

koosolekutel ja üritustel. 

3.2.1. 2.4. Teenust osutatakse vajadusel 7 (seitse) päeva nädalas tavapäraselt ajavahemikul kell 

8.00 kuni 22.00 (erandkorras sätestatud ajavahemiku välisel ajal) keskmiselt 85 tundi kuus, aastas 

prognoositavalt kokku 1015 tundi. 

 

3. Pakkujale esitatavad nõuded 

3.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete 

tasumise kohustuse.  

Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti kodulehel tehtud päringu väljavõtte maksuvõlgade puudumise 

kohta riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punkt 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta.  

Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist Maksu- ja Tolliameti vahendusel.  

Hankija kontrollib enne pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist ja hankelepingu 

sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta riigihangete 

seaduse § 95 lõike 1 punkt 4 kohaselt. 

3.2 Pakkuja põhikirjaliseks tegevuseks peab olema puuetega inimestele sotsiaalteenuste 

osutamine.  

Hankija kontrollib Pakkuja põhikirjalist tegevust Äriregistri andmebaasist. 
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3.3 Pakkuja peab viimase 2 aasta jooksul olema osalenud puuetega isikutele suunatud 

hoolekandealastes projektides või olema osutanud sellealaseid sotsiaalteenused.  

Pakkuja esitab HD lisa 1 vormis 1 loetelu kahel viimasel aastal hoolekandealastes projektide 

osalemise või sõlmitud olulisemate samasisuliste lepingute kohta näidates ära projekti eesmärgi, 

osutatud teenuse kirjelduse ja mahu, teenuse osutamise aja, tellija nime ja kontaktandmed 

3.4 Pakkuja peab tagama teenuse osutamiseks vähemalt 2 (kahe) atesteeritud viipekeele tõlgi 

olemasolu. Pakkuja poolt teenust osutama hakkavad viipekeele tõlgid peavad omama SA   

Kutsekoda juures tegutseva Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu ja Eesti Kurtide Liidu  

atesteerimiskomisjoni poolt väljastatud vähemalt III kategooria viipekeele tõlgi kutsetunnistust. 

Pakkuja esitab teenust osutama hakkavate viipekeele tõlkide kirjalikud nõusolekud, viipekeele 

tõlkide CV-d (HD lisa 1 vorm 2)  koos haridust ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 

koopiatega. 

 

4. Pakkumuse struktuur, esitamine ja jõusoleku tähtaeg 

4.1 Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil 

eksitav.  

4.2. Pakkumuse tähtaegsel esitamisel kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi  

hankedokumentides esitatud tingimustega.   

4.3 Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles.   

4.4 Pakkumus tuleb koostada elektrooniliselt ja etteantud etteantud struktuuri kohaselt. 

4.5 Kvalifitseerimistingimustele vastavust tõendavad dokumendid, mis tuleb esitada vastavalt  

etteantud dokumentide loetelule: 

4.5.1. Pakkuja üldandmed;  

4.5.1.1 Maksu- ja Tolliameti kodulehel tehtud päringu väljavõte; 

4.5.1.2 Loetelu osaletud või korraldatud hoolekandealaste projektide ja/või sõlmitud lepingute 

kohta  HD p.3.3, lisa 1 vormil 1;  

4.5.1.3 Teenust osutama hakkavate viipekeele tõlkide kirjalikud nõusolekud, viipekeele tõlkide 

CV-d koos haridust ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega (HD p.3.4, lisa 1 

vorm 2); 

4.5.2 pakkumuse vastavust tõendavad dokumendid, mis tuleb esitada vastavalt etteantud  

dokumentide loetelule: 

4.5.2.1 Volikiri juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole 

äriregistri registrikaardile või muu vastava registri tunnistusele kantud isikud, kes omavad 

juriidilise isiku esindamise õigust (vajadusel, HD lisa 1 vorm 3); 

4.5.2.2 Pakkuja kinnitused (HD p. 4.2, lisa 1 vorm 4). 

4.5.3 Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse vastavustingimuste koosseisus esitatud pakkumuse  

maksumuse tabeli HD lisa 1 vorm 5 kohaselt, täites kõik tabeli alajaotusele vastavad tühjad lahtrid. 

Pakkumuse maksumus eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, mis tuleb esitada ühele 

isikule osutatava teenuse maksumusena ühes tunnis võttes aluseks punktis 2. toodud teenuse 

kirjeldust. (HD lisa 1 vorm 5). 

4.6 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (Eesti ID-kaardiga, mobiil ID-ga, digi ID-ga, 

e-residendi digi-ID-ga .bdoc formaadis). 

4.7 Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi 

formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (Rich Text Format), .odt (Open 

Office) ning MS Office formaate. 

4.8 Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt märksõnaga ”VIIPEKEEL” e-posti aadressile 

sotsiaal@lv.parnu.ee hiljemalt  05.12.2017 kell 11:00. 

4.11 Pakkumused avatakse  05.12.2017.a. kell 11:05. 

4.12 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg algab pakkumuse esitamise tähtpäevast. Esitatud pakkumuse 

jõusoleku tähtaeg peab olema 90 kalendripäeva. 

 

5. Pakkumuste hindamine 

5.1 Pakkumusi hindab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond. 

mailto:sotsiaal@lv.parnu.ee
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5.2 Vajadusel otsustab sotsiaalosakond pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise maksumuse 

osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. 

5.3 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus. 

5.4 Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on 

hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või teenuse mahtu vähendada ning sõlmida teenuse 

osutamise leping hankija olemasolevatele rahalistele vahenditele vastavale teenuse mahule. 

 

6. Hankelepingu sõlmimine 

6.1 Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu (HD lisa 2). 

Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning 

läbirääkimistel kokkulepitud tingimused. 

6.2 Lepingusse märgitakse teenuse hind eurodes. 

6.3 Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus kas 

leping ennetähtaegselt lõpetada ja kuulutada välja uus hange või alustada lepingu sõlminud 

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 
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Lisa 1 

 

Vorm 1 - Loetelu osaletud või korraldatud hoolekandealaste projektide ja sõlmitud lepingute 

kohta   

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

 

 

Viimase kahe aasta jooksulhoolekandealastes projektides osalemine või sõlmitud 

projektide/lepingute loetelu: 

 

Projekti eesmärk 

Projektide/Teenuse 

kirjeldus ja maht 

Teenuse osutamise 

aeg 

Tellija nimi, kontaktandmed 

      

      

      

      

      

 

 

Pakkuja nimi ……………………………….. registrikood ……………….  

Asukoht ……………………………………………………………………….. 

 

Esindaja nimi: ……………………………………………………………………………………….. 
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Lisa 1 

 

Vorm 2 – Viipekeele tõlgi CV 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

 

 

Eesnimi:  

 

Perekonnanimi:  

 

Sünniaeg:  

 

 

Haridus: 

Haridusasutuse 

nimetus 
Eriala Akadeemiline kraad1 

Õppimise aeg (alates – kuni) 

(aasta) – (aasta) 

    

    

 

 

Kutsetunnistuse nr …………………………väljastatud ……………..……………………poolt, 

………….kategooria, …………………….aastal. 

 

 

 

 

Vastutava isiku allkiri:  

 

 

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Märkida: akadeemiline kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus. 
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Lisa 1 

Vorm 3 – Volikiri 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

 

 

Käesolevaga volitab ………………………………………………………..……………………….. 

(pakkuja nimi) 

  

………………………………………………………………………………………………… 

(volitaja nimi ja ametikoht) 

 

isikus …………………….………………………………………………………………………….. 

(volitatava nimi, ametikoht) 

 

olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud hanke pakkumust. 

 

 

 

 

Volitatava allkiri: …………………………………………………………………………… 

 

Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta. 

 

Volikiri kehtib kuni: …………………………………… 

 

 

 

 

Kuupäev: ……………………………………………… 

 

 

………………………………………………………… 

(volitaja allkiri) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(volitaja nimi ja ametikoht) 
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Lisa 1 

 

Vorm 4 – Pakkuja kinnitused 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

 

1. Kinnitame, et võtame üle kõik hankedokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse 

üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. 

2. Pakume ennast teostama eelnimetatud sotsiaalteenuse tellimise hanget ning nõustume 

kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 

3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik  

võimalused ja vahendid eelnimetatud sotsiaalteenuse tellimise hanke teostamiseks.  

4. Kinnitame, et meie majanduslik seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid 

töid ja meie käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid. 

5. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad 

lisad, mis on tehtud hanke käigus. 

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. 

7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused. 

8. Kinnitame, et pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse 

maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui 

hankedokumentidele mittevastav. 

 

 

 

Pakkuja nimi ……………………………….. registrikood ……………….  

Asukoht ……………………………………………………………………….. 

 

 

Esindaja nimi: ……………………………………………………………………………………….. 
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Lisa 1 

 

Vorm 5 – Pakkumuse maksumus 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Viipekeele tõlketeenuse tellimine“ 

 

 

Teenuse osutamise aasta 

 

2018 2019 2020 

Teenuse hind 

(euro/tund) 

   

Käibemaks    

Teenuse hind koos 

käibemaksuga 

   

Prognoositav teenuse 

kogumaksumus koos 

käibemaksuga 

   

Prognoositav teenuse 

kogumaksumus koos 

käibemaksuga 

 (2018-2020) 

 

 

 

Pakkuja nimi ……………………………….. registrikood ……………….  

Asukoht ……………………………………………………………………….. 

 

 

Esindaja nimi: ……………………………………………………………………………………….. 
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Lisa 2 

 

Lepingu projekt 

 

VIIPEKEELE TEENUSE OSUTAMISE LEPING NR  

 

 

Pärnus,       kuupäev digiallkirjas 

 

Pärnu Linnavalitsus, keda esindab sotsiaalosakonna põhimääruse alusel sotsiaalosakonna juhataja 

_______________________(edaspidi “Tellija”) ja _______________, keda esindab 

_______________________________________________  (edaspidi “Täitja”), keda edaspidi 

nimetatakse käesolevas lepingus Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva teenuse osutamise 

lepingu (edaspidi “Leping”) alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU DOKUMENDID 

Lepingu Dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja Lepingu lisadest, milleks on 

a) viipekeele tõlketeenuse osutamise aruanded kuude lõikes, 

b) teenuste mahtude ja teenuse eest Täitjale tasutavate summade kokkulepped 2019. ja 2020. aasta 

kohta 

 

2. LEPINGU ESE 

2.1. Käesoleva Lepinguga tellib Tellija ja Täitja kohustub teostama sotsiaalteenuste tellimise 

hanget “Viipekeele teenuse osutamine”, vastavalt hankedokumentides ning käesolevas Lepingus 

esitatud nõuetele ning Täitja poolt _____.2017 esitatud pakkumusele (edaspidi „Pakkumus“).  

2.2. Lepingu  esemeks on Pärnu linna pimekurtide ja kuulmispuudega inimestele (edaspidi 

„Klient“), viipekeele teenuse osutamine  01. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.  

2.3. Viipekeele tõlketeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel asutusüksuses Pärnu linn 

elavatele pimekurtidele ja kuulmispuudega inimestele, kes ei suuda iseseisvalt suhelda. 

2.4. Viipekeele tõlketeenuse sisuks on kuulmispuudega ja/või pimekurtidele inimestele 

tõlketeenuse tagamine nende igapäevasel suhtlemisel ja asjaajamisel.  

 

3. POOLTE KOHUSTUSED 

3.1. Tellija: 

3.1.1.  tasub teenuse osutamise eest tasu vastavalt Täitja Pakkumuses esitatud hinnapakkumisele: 

a) 2018 aastal   _____ eurot  tunnis (koos käibemaksuga), kokku maksimaalselt _____ 

eurot aasta jooksul, mis kuulub tasumisele arve ja Tellijaga kooskõlastatud viipekeele tõlketeenuse 

aruande alusel.  Tellija poolt tellitava teenuse maht on maksimaalselt 1015 tundi;  

b) 2019 aastal ______ eurot tunnis (koos käibemaksuga) ning  tellitava teenuse maht ja 

aasta jooksul teenuse eest Täitjale tasutav summa fikseeritakse käesoleva lepingu lisas lähtudes 

Pärnu linna eelarvesse teenuse ostmiseks eraldatud rahalistest vahenditest; 

c) 2020 aastal ________ eurot tunnis (koos käibemaksuga) ning  tellitava teenuse maht ja 

aasta jooksul teenuse eest Täitjale tasutav summa fikseeritakse käesoleva lepingu lisas lähtudes 

Pärnu linna eelarvesse teenuse ostmiseks eraldatud rahalistest vahenditest; 

3.1.2. esitab Täitjale Klientide nimekirja ning korrigeerib seda vähemalt kord aastas või vastavalt 

vajadusele kokkuleppel sagedamini; 

3.1.3. edastab Täitjale klienditööks vajalikku teavet; 

 

3.3.Täitja: 

3.3.1. suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse teenusesaajatesse; 
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3.3.2. korraldab käesoleva Lepingu punktis 2 nimetatud teenuse osutamist vastavalt Kliendi 

vajadusele seitsmel (7) päeval nädalas tavapäraselt ajavahemikul kell 08.00 kuni 22.00, 

erandkorras sätestatud ajavahemiku välisel ajal.  

3.3.3. korraldab teenuse osutamist prognoositavalt kuni 45 (neljakümne viiele ) inimesele 1 (ühes) 

kuus.  

3.2.4. sõlmib viipekeele tõlketeenust saava iga konkreetse Kliendiga viipekeele tõlketeenuse 

osutamise  kokkuleppe ja võtab Kliendilt ning viipekeele tõlketeenust vajava 

asutuse/organisatsiooni esindajalt peale teenuse osutamist allkirjaga kinnituse osutatud teenuse 

kohta; 

3.3.4. esitab Tellijale viipekeele tõlketeenuse kuuaruande töötundide lõikes (Lisa 1), kliendi poolt 

allkirjastatud kinnitused osutatud teenuse kohta ja arve teenuse korraldamisele järgneva kuu 05. 

kuupäevaks;  

3.3.5. kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides, kooskõlastades selle eelnevalt kliendiga; 

3.3.6. kohustub osutama viipekeele tõlketeenust vastavalt kehtivatele õigusaktidele; 

3.3.7.  kohustub lepingu lõppemisel või sellest ennetähtaegsel taganemisel  Tellijale üle andma 

lepingu täitmise käigus kogutud originaaldokumentatsiooni.  

 

4. POOLTE VAHELISED ARVELDUSED 

4.1. Arvete esitamise aluseks on kooskõlastatud viipekeele tõlketeenuse aruanne töötundide lõikes 

ja Täitja poolt hanke pakkumises esitatud teenuse tunnihind. 

4.1. Teenuse korraldamisega seotud arved tasutakse teenuse korraldamisele järgneva kuu 10. 

kuupäevaks. 

 

5. LEPINGU TÄHTAEG, LÕPPEMINE JA  LÕPETAMINE 

5.1.Käesolev Leping kehtib alates 01.jaanuar 2018 kuni 31.detsember 2020; 

5.2.Lepingu lõpetamine (s.h lepingust taganemine) toimub õigusaktides sätestatud alustel ja 

korras. 

5.3. Ühel Poolel on õigus muuhulgas lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt ühepoolselt, 

teatades sellest  Pooltele ette kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud järgmistel juhtudel: 

5.3.1. teine Pool ei täida käesoleva Lepingu Dokumentides talle pandud kohustusi, hoolimata 

talle edastatud teadetest; 

5.3.2. teise Poole likvideerimisel või pankroti väljakuulutamisel; 

5.3.3. teine Pool viivitab teistkordselt käesoleva Lepinguga ettenähtud kulutuste eest tasumisega; 

5.3.4. teine Pool keeldub põhjendamatult käesoleva Lepinguga ettenähtud kulutuste tasumisest; 

5.3.5. Pooled on loobunud käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamisest. 

5.4. Käesoleva Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teostavad Pooled käesolevas 

Lepingus ettenähtud arveldused 2 (kahe) nädala jooksul peale Lepingu lõpetamise kuupäeva. 

5.5. Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus, 

kas leping ennetähtaegselt lõpetada ja kuulutada välja uus hange või alustada lepingu sõlminud 

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 

 

6. POOLTE VAHELISED TEATED 

6.1.Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja 

arvatud juhtudel, kui sellised teated on sellise informatiivse iseloomuga, mille edastamisel 

teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 

6.2.Teade loetakse kätteantuks, kui: 

6.2.1. teade on üleantud Poole Esindajale; 

6.2.2. teade on saadetud postiasutuse poolt kirjaga Poolte poolt näidatud aadressil ja postitamisest 

on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; 

6.2.3. teade on edastatud teistele Pooltele telefaksiga või elektroonilise postiga. 

6.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni jne kaudu. 
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7. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL 

7.1.Tellijal on õigus kontrollida Täitja poolset teenuse esitamist, s.h nõuda Täitjalt teenuse 

osutamisega seotud selgituste ja dokumentide esitamist. 

7.2.Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Täitja vastavust Lepingu sõlmimise 

aluseks olnud hanke kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal 

õigus anda tähtaeg selle mittevastavuse likvideerimiseks. Tellija poolt määratud tähtajaks 

kvalifitseerimisetingimustele mittevastavuse korral on tellijal õigus Leping kohe ühepoolselt 

üles öelda ja Täitja on kohustatud tasuma leppetrahvi kuni 20 % Lepingu ülesütlemise aasta 

kohta pakutud teenuse maksumusest.  

7.3.Pretensioonid viipekeele tõlketeenuse kvaliteedi kohta esitab Tellija Täitjale hiljemalt 1 

tööpäeva jooksul arvates puuduse ilmsiks tulekust. 

7.4.Tellija ja Täitja on kohustatud viivitamatult kontrollima pretensioonide õigustatust ja vajadusel 

võtma tarvitusele abinõud pretensioonis nimetatud puuduste kõrvaldamiseks. 

7.5.Kui Täitja jätab täitmata või täidab mittenõuetekohaselt Lepingust tulenevaid kohustusi, on 

Tellijal õigus nõuda temalt leppetrahvi kuni 2% lepingutingimuste rikkumise asetleidmise 

aasta kohta pakutud teenuse maksumusest. 

 

8. VÄÄRAMATU JÕUD 

8.1.Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta käesoleva 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu 

sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). 

8.2.Käesolevas Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna: 

8.2.1. ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses; 

8.2.2. sõda; 

8.2.3. riigikogu või valitsuse õigusakti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist; 

8.2.4. muu Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna. 

8.3.Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teistele Pooltele. 

8.4.Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 (kolmekümne) kalendripäeva, otsustavad Pooled 

läbirääkimiste käigus oma lepinguliste kohustuste täitmise võimalused. 

 

9. MUUD TINGIMUSED 

9.1.Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. 

Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi 

seadusandlusega ettenähtud korras. 

9.2.Käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi võib üle anda kolmandale isikule ainult 

teiste Poolte kirjalikul nõusolekul. 

9.3.Kõik käesoleva lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist 

Poolte poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

9.4.Poolte esindajateks käesoleva Lepingu täitmisega seotud toimingutel on: 

9.4.1. Tellija esindaja: Viktooria Hrabrova, tel 44 48 129, e-post: 

viktooria.hrabrova@lv.parnu.ee; 

9.4.2. Täitja  esindaja: _________________________________, e-post: _________________. 

Juhul kui üks Pooltest asendab oma Esindaja teisega, teatab ta sellest viivitamatult teistele 

Pooltele. 

9.5.Käesolev Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas 

eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari. 

9.6. 

10. POOLTE REKVISIIDID 

 

Tellija:      Täitja 

 

Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond      

mailto:viktooria.hrabrova@lv.parnu.ee
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Registrikood 75000064     

Suur-Sepa 16, 80089 Pärnu, Pärnu     

Telefon 44 48 129, faks 44 48 201    

e-post: sotsiaal@lv.parnu.ee     e-post:  

 

Linnavalitsuse poolt:     Täitja poolt: 

       

 

______________________    _______________________ 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

osakonna juhataja      

 

mailto:sotsiaal@lv.parnu.ee
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Viipekeele tõlketeenuse korraldamise leping nr ____________ lisa 1 

 

Viipekeele tõlketeenuse osutamise aruanne 201___ a _____________________ kuu kohta. 

  

 

 

Periood:                                  

Teenusesaaja nimi Puude     tõlketeenuse tundide arv kuupäevade lõikes                                       Tunde 

  raskusaste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kokku  

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

KOKKU TUNDE:                                                                   

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust: ______________________________________________ 

     /teenuse osutaja esindaja allkiri/ 
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