TÖÖVÕTULEPING nr
Leerimaja, Kulla küla

.2021

I Lepingu pooled
1.1. Mulgi Vallavalitsus, reg kood 77000453, mis tegutseb aadressil Pärnu mnt. 30, AbjaPaluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond, mida esindab abivallavanem Dmitri Orav
(edaspidi “Kohalik omavalitsus”).
1.2.
edaspidi “Töövõtja”, leppisid kokku alljärgnevas:
II Lepingu objekt
2.1. Lepingu objektiks on Halliste kalmistu (ca 8,4 ha) aastaringne hooldus.
III Poolte kohustused
3.1. Töövõtja kohustub:
3.1.1. teostama kalmistu hooldustöid vastavalt kalmistu kasutamise eeskirjale;
3.1.2. teostama hooldustöid (teostama kõik tööd, mis on vajalikud kalmistu heakorra
tagamiseks, k.a need mida ei ole eraldi väljatoodud alljärgnevas nimekirjas) vastavalt
aastaajale ning tagama tööde järjepidevuse:
3.1.2.1.tagama kalmistu, selle ümbruse ja teede pideva korrashoiu (prügi ja lehtede koristamine,
teede puhastamine, talvel peateedel lume koristamise ja matusepäevadel teede
liivatamise);
3.1.2.2.korraldama hooldamata hauaplatside heakorrastamise;
3.1.2.3.niitma muru ja heina kalmistu üldterritooriumil;
3.1.2.4.korrastama ja hoidma korras kalmistu piirdeaiad;
3.1.2.5.teostama vallavalitsuse, keskkonna- ja muinsuskaitseametiga kooskõlastatult kalmistul
vanade puude mahavõtmise;
3.1.2.6.teostama kalmistul vanadel puudel okste mahavõtmist ja võsa raiumist;
3.1.3. korraldama ja tagama ajaloo- ja kunstimälestiste kaitse ning korrastamise;
3.1.4. eraldama hauaplatse ja sõlmima hoolduslepinguid, pidama matmisraamatut ning esitama
HAUDI programmi sisestamiseks andmeid Mulgi vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile
iga kuu hiljemalt 15. kuupäevaks ja 30. kuupäevaks;
3.1.5. soetama vajadusel uut kalmistuinventari;
3.1.6. korraldama prügivedu (mittelaguneva prügi kottide tühjendamine suurde konteinerisse,
biolagunevate jäätmete kogumine big-bag kottidesse, kottide korrastamine. Kontrollimine,
et biolagunevate jäätmete hulgas ei oleks mittelagunevaid jäätmeid);
3.1.7. hoidma korras kalmistul ja kalmistu kõrval olemasoleva objektid ja ehitised (kabelid,
kaev, infostendid, välikäimlad jms);
3.1.10 andma kõikide lepingus kokku lepitud tööde teostamisest ülevaate vähemalt üks kord
aastas.
3.2. Töövõtjal on õigus:
3.2.1. osutada kalmistul tasulisi teenuseid;
3.2.2. kasutada teenustest laekunud vahendeid kalmistu hoolduseks.
3.3. Kohalik omavalitsus kohustub:
3.3.1. andma Töövõtjale üle inventari ja dokumendid, mis on vajalikud Tööde teostamiseks;
3.3.2. tasuma Töövõtjale teostatud tööde eest vastavalt tema poolt esitatud arvetele vähemalt
14 päeva jooksul peale arve esitamist.

IV Tööde maksumus ja tasumise kord
4.1. Tööde üldmaksumusena käsitletakse lepingu raames Töövõtja poolt Tööde teostamise
käigus tehtud kulutusi summas eurot (sisaldab käibemaksu) perioodi (01.01.2022-31.12.2022)
vältel.
4.1.

4.2.
4.3.

Töövõtjal on õigus ületada Tööde üldmaksumust ainult Kohaliku omavalitsuse
eelneval kirjalikul nõusolekul. Töövõtja poolt ilma Kohalik omavalitsuse kirjaliku
nõusolekuta tehtud kulutusi, mis ületavad kokkulepitud Tööde üldmaksumust, ei ole
Kohalik omavalitsus kohustatud maksma.
Tööde tasumine toimub Töövõtja poolt esitatud arvete alusel.
Töövõtja esitab Kohalikule omavalitsusele teostatud tööde arve igakuiselt hiljemalt 5.
kuupäevaks eelneva kuu eest.

V Muud tingimused
5.1. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale kuulub Töövõtjale.
5.2. Töövõtja vastutab tööohutusnõuete ja –eeskirjade täitmise eest objektil.
5.3. Pooltel on õigus katkestada käesolev leping ühepoolselt, teatades sellest 3 (kolm) kuud
ette teisele poolele lepingu kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohase täitmise
korral.
5.4. Pooltel on õigus lepingu ülevaatamiseks kui tekib vajadus lepinguraha sõltuvusse
viimiseks seadusloomega ja rahakursi muutusega.
5.5. Käesoleva lepingu täitmise käigus tekkivad vaidlused lahendatakse pooltevahelise
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel aga vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandlusele.
5.6. Kohaliku omavalitsuse esindaja on abivallavanem Dmitri Orav
5.7. Käesolev leping kehtib 01.01.2022 kuni 31.12.2022.
5.8. Käesolev leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks
mõlemale lepingupoolele.
VI Poolte rekvisiidid:
Mulgi Vallavalitsus
Registrikood 77000453
Pärnu mnt. 30
69403 Abja-Paluoja
tel. 435 4780
Kohalik omavalitsus:

Töövõtja:

