
KÄSUNDUSLEPING 

 

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, registrikood 80424926, asukoht Rüütli tn 25, 

Paide 72713 (edaspidi käsundiandja), mida esindab juhatuse liige Andres Huul  

ja 

………….., isikukood …………., aadress ……………(edaspidi käsundisaaja), (edaspidi koos 

pooled või eraldi pool), sõlmisid  käsunduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas: 

1. Lepingu ese 

1.1. Lepinguga kohustab käsundisaaja osutama käsundiandjale järgmist teenust (edaspidi 

teenus): 

1.1.1. E-kaubanduse koolitusprogrammide läbiviimine järgmistel teemadel: ……………. 

 

2. Käsundiandja õigused ja kohustused 

2.1. Käsundiandjal on õigus: 

2.1.1. saada mõistliku aja jooksul käsundisaajalt informatsiooni teenuse osutamise käigu 

kohta; 

2.1.2. anda käsundisaajale vajadusel lepingu täitmise käigus täiendavaid ja/või täpsustavaid 

juhiseid teenuse osutamise kohta. 

 

2.2. Käsundiandja kohustub: 

2.2.1. teavitama käsundisaajat nii lepingu sõlmimisel kui ka lepingu täitmise käigus 

asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada teenuse osutamist käsundisaaja poolt; 

2.2.2. andma käsundisaajale kirjalikult taasesitatavas vormis juhiseid teenuse osutamiseks, 

kui käsundisaaja neid nõuab; 

2.2.3. teavitama käsundisaajat 10 päeva ette, kui koolitus jääb ära osalejate vähesuse tõttu; 

2.2.4. maksma käsundisaajale tasu lepingus sätestatud tingimustel;   

 

3. Käsundisaaja õigused ja kohustused 

3.1. Käsundisaajal on õigus: 

3.1.1. juhindudes koolituse õppekavast ja käsundiandja juhistest kasutada endale sobivaid 

õppemeetodeid ja metoodikaid ning muuta ja täiendada koolitusmaterjale eelneva 

kokkuleppe alusel; 

3.1.2. saada teenuse osutamise eest tasu lepingus sätestatud tingimustel. 

 

3.2. Käsundisaaja kohustab: 

3.2.1. osutama teenust lepingus toodud mahus, teemadel ja aegadel; 

3.2.2. jagama koolitusel kasutatud õppematerjale ja videosalvestust koolitusel osalenutega; 

3.2.3. osutama teenust isiklikult v. a juhul, kui seda ei ole võimalik teha mõjuval põhjusel 

(nt haigus). Juhul kui isiklik teenuse osutamine ei võimalik mõjuva põhjuse tõttu, 

tuleb Käsundiandjat sellest viivitamatult teavitada ja leppida kokku asendaja 

leidmises ja/või lepingutingimuste muudatustes. 

3.2.4. teenuse osutamisel lähtuma eelkõige käsundiandja poolt edastatud informatsioonist 

või dokumentidest ning oma erialastest teadmistest; 

3.2.5. teavitama viivitamatult käsundiandjat asjaoludest, mis mõjutavad või võivad 

mõjutada oluliselt kokkulepitud teenuse osutamist või sunnivad käsundisaajat saadud 



juhistest kõrvale kalduma või võivad ajendada käsundiandjat muutma teenuse 

osutamiseks antud juhiseid; 

3.2.6. teavitama viivitamatult käsundiandjat asjaoludest, mis võivad põhjustada huvide 

konflikti käsundiandja ja käsundisaaja vahel; 

3.2.7. lepingu lõppemisel viivitamatult tagastama käsundiandjale tema poolt käsundisaajale 

teenuse osutamiseks üle antud ja lepingu täitmise käigus loodud dokumendid.  

 

4. Tasumine 

4.1. Teenuse nõuetekohase osutamise eest maksab käsundiandja käsundisaajale tasu 

(edaspidi tasu) ……………….. 

4.2. Väljamakse aluseks on käesolev leping ja käsundiandja esindaja kinnitus teenuse 

nõuetekohasest osutamisest. 

4.3. Enne väljamakse tegemist peab käsundiandja tasust kinni seadusega sätestatud 

maksud ja maksed.  

4.4. Käsundiandja maksab lepingu punktis 4.1 märgitud summalt seadusega sätestatud 

maksud ja maksed. 

4.5. Kui käsundiandja on lepingust tulenevad kohustused täitnud, kuid käsundisaaja ütleb 

lepingu erakorraliselt üles enne teenuse osutamise lõpuleviimist, on käsundisaaja 

õigustatud nõudma tasu ülesütlemise hetkeks osutatud teenuse eest. 

4.6. Tasu kantakse käsundisaaja arvelduskontole nr …………… 

5. Poolte vastutus 

5.1. Pooled vastutavad lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või mittenõuetekohase 

täitmise eest võlaõigusseaduses ettenähtud korras. 

5.2. Teenus loetakse osutatuks ja kohustus täidetuks, kui teenus on osutatud vastavalt lepingu 

tingimustele ja käsundiandja esindaja on kinnitanud teenuse lepingukohast osutamist. 

5.3. Pool on kohustatud teisele poolele hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase 

täitmisega tekitatud kahju ja lepingu rikkumisega seotud kulutused. 

5.4. Juhul, kui käsundiandja otsustab koolituse ära jätta osalejate vähesuse tõttu ja ta teavitab 

sellest käsundisaajat 10 päeva ette, ei ole käsundisaajal õigust nõuda tasu ega leppetrahvi.  

5.5. Juhul, kui käsundiandja ei ole ilma mõjuva põhjuseta teenust osutanud lepingus 

nimetatud koolituspäevadel ega sellest teavitanud käsundiandjat, on käsundiandjal õigus 

jätta käsundiandjale kokkulepitud tasu maksmata ja lepingust ühepoolselt taganeda ja 

nõuda sisse lepingus märgitud leppetrahv ning tekitatud kahju. 

5.6. Käsundisaajal on õigus nõuda käsundiandjalt viivist tasumisega viivitamise korral 0,2 % 

tähtaegselt tasumata summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest. 

5.7. Käsundiandjal on õigus nõuda käsundisaajalt leppetrahvi kuni 30% lepingu tasust, kui 

Käsundisaaja rikub oluliselt lepingust tulenevat kohustust. 

 

6. Poolte kontaktisikud  

6.1. Käsundisaaja kontaktisik: ………………. 

6.2. Käsundiandja kontaktisik: ………………. 
 

7. Lepingu kehtivus 

7.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste 

täitmiseni. 

7.2. Käsundisaaja võib lepingu üles öelda, kui käsundiandja rikub oluliselt lepingu tingimusi.   

7.3. Käsundiandja võib lepingu üles öelda, kui käsundisaaja rikub oluliselt lepingu tingimusi. 

 



8.  Teated 

 

8.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja 

arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele 

Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 

8.2.  Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel. 

8.3. Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või 

selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Kui ühe Poole teade 

on teisele Poolele saadetud Lepingus märgitud e-posti aadressil loetakse see kättesaaduks 

järgmisel tööpäeval. 

8.4. Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme 

tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud 

vastamiseks pikemat tähtaega. 

 

9. Muud tingimused 

9.1 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

Kirjalikult vormistamata lepingu muudatused on tühised. 

9.2 Kõik lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada 

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

9.3 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi 

vastavatest õigusaktidest. 

9.4 Leping allkirjastatakse digitaalselt. 

 

KÄSUNDIANDJA:     KÄSUNDISAAJA:  

…………………..                                        ………………………… 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


