
Lisa 3 halduslepingu nr 4.2 – 3.5/ 32 juurde 

Kokkulepe rahaeralduseks 2017. aastaks 

 

1. Käesolev kokkulepe on sõlmitud Terviseameti, mida esindab põhimääruse alusel 

peadirektor Tiiu Aro (edaspidi Tellija) ja Karell Kiirabi AS, mida esindab juhatuse liige 

Ave Põlluaas (edaspidi Kiirabibrigaadi pidaja) vahel halduslepingu nr 4.2–3.5/32 punkti 

5.3 täitmiseks, milleks Tellija ja Kiirabibrigaadi pidaja lepivad kokku alljärgnevas.  

 

2. Tellija kohustused ja õigused  

 

2.1 Tellija kohustused: 

2.1.1 Eraldada Kiirabibrigaadi pidajale halduslepinguga kokkulepitud haldusülesande 

täitmiseks 2017. a jooksul kuni   6 712 796 eurot, millest kuni 125 120 eurot on ette 

nähtud käesoleva kokkuleppe p 2.1.1.4 tingimustele vastavaks täienduskoolituseks 

ja kuni 167 007 eurot täienduskoolitusega seotud personalikuludeks, vastavalt 

kiirabi rahastamise mudelile, pidades kinni ühetaolistest rahastamispõhimõtetest ja 

halduslepinguga ettenähtud tingimustest, kusjuures: 

2.1.1.1 kiirabibrigaadi liikmete ametikohtade finantseerimisel on miinimumtasuna 

tagatud arsti ametikoha puhul 10,00 eurot/tunnis (reanimobiilibrigaadi arsti 

ametikoha puhul 12,41 eurot/tunnis), õe ametikoha puhul 5,50 eurot/tunnis, 

erakorralise meditsiini tehniku ametikoha puhul 4,90 eurot/tunnis ja 

kiirabitehniku ametikoha puhul 4,70 eurot/tunnis; 

2.1.1.1.1 alates 01.04.2017 on kiirabibrigaadi liikmete ametikohtade 

finantseerimisel tagatud miinimumtasuna arsti ametikoha puhul 10,90 

eurot/tunnis (reanimobiilibrigaadi arsti ametikoha puhul 13,52 

eurot/tunnis), õe ametikoha puhul 6.03 eurot/tunnis, erakorralise 

meditsiini tehniku  ametikoha puhul 5,43 eurot/tunnis ja kiirabitehniku 

ametikoha puhul 5,13 eurot/tunnis; 

2.1.1.2  Kiirabibrigaadi pidajale on tagatud lisaks käesoleva kokkuleppe punktile 

2.1.1.1. (alates 01.04.2017 vastavalt punktile 2.1.1.1.1.) sätestatud 

tunnitasudele täiendav finantseerimine iga kiirabibrigaadi arsti  ametikoha eest 

kuni 30% (reanimobiilibrigaadi arsti ametikoha eest alates 01.04.2017 kuni 

34% ), õe, erakorralise meditsiini tehniku ja kiirabitehniku ametikohtade eest 

kuni 20%, kusjuures nende vahendite arvelt kannab Kiirabibrigaadi pidaja 

vajadusel ka ajutiselt puuduva kiirabibrigaadi liikme asendamisega  seotud 

kulud; 

2.1.1.3 Tellija on lähtunud Kiirabibrigaadi pidajale rahaeraldise planeerimisel 

eeldusest, et Kiirabibrigaadi pidaja arsti- ja reanimobiilibrigaadi koosseisuks on 

arst, õde, kiirabitehnik ja õebrigaadi koosseisuks on õde, õde, kiirabitehnik ning 

kiirabibrigaadi mõlema formaadi korral on kõik ametikohad komplekteeritud 

nõuetele vastava personaliga, kusjuures; 

2.1.1.3.1 kui Kiirabibrigaadi pidaja on kiirabiteenuse osutamisel rakendanud 

seaduses sätestatud viisil arsti ja õe või eriarsti ja eriõe tasemeõppes 

olevaid isikuid, tagatakse kiirabibrigaadi liikmete ametikohtade 
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käesolevas kokkuleppes sätestatud finantseerimine ulatuses, millisel 

määral see ei ole ette nähtud rahastada kolmanda isiku poolt;  

2.1.1.3.2 erakorralise meditsiini tehniku tasemeõppes õppiva või p 2.1.1.4.1.3.6 

kohases kiirabitehniku täienduskoolituses osaleva isiku rakendamisel 

kiirabibrigaadi III liikmena on ametikoha tasustamine tagatud p 2.1.1.1 

kohaselt, kui täienduskoolitus toimub käesoleva kokkuleppe kohaselt; 

2.1.1.3.3 laste reanimobiilibrigaadi, mis teostab haiglatevahelist intensiivravi 

vajava patsiendi transporti, brigaadiliikmete personalikulusid rahastab 

Tellija 50% ulatuses võrreldes muu reanimobiili brigaadiliikmete 

personalikulude rahastamisega; 

2.1.1.4 kiirabibrigaadi liikmete ametikohtade finantseerimisel on tagatud arvestuslik 

rahastamine kulude hüvitamisega Kiirabibrigaadi pidajale täienduskoolituse 

tegelike kulude ulatuses, kuid mitte üle 8,0 euro/akadeemiline tund iga loengu 

või seminari vormis toimuva koolituse eest ja üle 50% koolituse ajalisest 

mahust praktilise õppena toimuva koolituse eest mitte üle 12,0 

euro/akadeemiline tund brigaadiliikme kohta arvestusega, et: 

2.1.1.4.1 kiirabibrigaadi I ja II liige läbivad kumbki tööaasta jooksul 

täienduskoolitusi arvestuslikult 60 ning III liige tööaasta jooksul 40 

akadeemilist tundi, sealhulgas tsentraalselt korraldatud 

täienduskoolitused, kusjuures 

2.1.1.4.1.1 tööaasta jooksul on praktilise õppena toimuva täienduskoolituse 

tasustamine tagatud iga brigaadiliikme arvestusliku ametikoha 

kohta vähemalt 16  akadeemilist tundi; 

2.1.1.4.1.2 samaaegselt mitme Kiirabibrigaadi pidaja juures töötava 

kiirabibrigaadi liikme täienduskoolituse eest tasutakse kokku tema 

kõikidele tööandjatele 60 või 40 akadeemilise tunni eest / tööaasta 

kohta. Tellija informeerib sellise töötaja koolituse eest tasumisel 

tema kõiki tööandjaid; kui Kiirabibrigaadi pidajad lepivad omavahel 

sellise töötaja täpsema koolituse korralduses kokku ja teavitavad 

sellest Tellijat, järgib Tellija koolituse eest tasumisel seda 

kokkulepet;  

2.1.1.4.1.3 koolitus on ette nähtud Kiirabibrigaadi pidaja koolitusplaaniga ja 

kajastub tööaja arvestuses või on tegemist ühe või mitme alljärgneva 

tsentraalselt korraldatud täienduskoolitusega, mille õppekava, 

koolituse tulemuslikkuse hindamise korraldus, koolitajad ning 

osalejad, sealhulgas mitmeaastaste või suuremamahuliste 

koolitustsüklite korral, on Tellijaga eelnevalt kirjalikult 

kooskõlastatud:  

2.1.1.4.1.3.1 kiirabibrigaadi liikmena (eelistatult juhina) tegutseva 

kiirabitöötaja koolitus kiirabiressursi juhtimiseks, 

töökorralduse omandamiseks ja koostööks teiste 

organisatsioonidega suure hulga kannatanutega sündmusel;  

2.1.1.4.1.3.2 kiirabi õebrigaadi juhi koolitus (nn õebrigaadi juhi 

baaskoolitus) isikutele, kellel ei ole intensiivõenduse eriala 

või erakorralise meditsiini õenduse alaeriala ning kes ei ole 

seda koolitust läbinud 2014. aastal või hiljem; 
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2.1.1.4.1.3.3 kardiaalse patsiendi taaselustamiskoolitus praktilise õppena 

üksnes kiirabibrigaadi liikmetele, kes ei ole seda koolitust 

läbinud 2014. aastal või hiljem; 

2.1.1.4.1.3.4 traumapatsiendi taaselustamiskoolitus praktilise õppena 

üksnes kiirabibrigaadi liikmetele, kes ei ole seda koolitust 

läbinud 2014. aastal või hiljem; 

2.1.1.4.1.3.5 alarmsõidukijuhi koolitus kiirabibrigaadi III liikmele, kes ei 

ole seda koolitust läbinud 2014. aastal või hiljem; 

2.1.1.4.1.3.6 kiirabitehniku täienduskoolitus (nn baasväljaõpe). 

2.1.1.4.1.4 arsti või õe ja eriarsti või õde-spetsialisti ning erakorralise meditsiini 

tehniku tasemeõppe raames kiirabibrigaadi liikmena tegutseva isiku 

koolitust või sellise isiku tööalast koolitust või täienduskoolitust ei 

hüvitata.  

 

2.1.2 Tagada Kiirabibrigaadi pidaja kulude täiendav hüvitamine (lisaks punktis 2.1.1 

nimetatule), kui Häirekeskuselt saadud väljasõidukorraldus kiirabiteenuse 

osutamiseks püsiasustusega väikesaartel sisaldab kohustust kasutada täiendava 

transpordivahendina helikopterit, lennukit, veesõidukit või muus piirkonnas 

raskesti ligipääsetaval territooriumil või juhtumi muude asjaolude tõttu (sh abi 

osutamise kiirus, rasked ilmastikuolud) ka muu maismaatranspordivahendi 

kasutamist. 

2.1.2.1 Kulude hüvitamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:  

2.1.2.1.1 transpordivahendi kulu hüvitamine toimub tegeliku kasutusaja alusel. 

Tegeliku kasutusaja sisse kuulub ka see aeg, mis on vajalik 

transpordivahendi jõudmiseks punkti, kus kiirabibrigaad pardale 

võetakse kuni transpordivahendi tagasijõudmiseni selle ettenähtud 

peatuskohta. Tegelikku kasutusaega määratakse minuti täpsusega; 

2.1.2.1.2 lennuki kasutamise kuluhüvitamise aluseks on lennutunni piirhinnaks 

796 eurot/tunnis; 

2.1.2.1.3 helikopteri kasutamise kuluhüvitamise aluseks on lennutunni 

piirhinnaks 1083 eurot/tunnis; 

2.1.2.1.4 reisijate transporti teostava veesõiduki kasutamise kuluhüvitise aluseks 

on maavalitsuse või kohaliku omavalitsusüksusega liiniveolepinguga 

ettenähtud hind, kui sellist transpordivahendit kasutatakse marsruudil, 

mis ühtib vastava lepinguga;  

2.1.2.1.5 kõikidel muudel juhtudel hüvitatakse transpordivahendi kasutamise 

tegelikud kulud; 

2.1.2.1.6 transpordivahendite kasutamise piirhinna muutumisel hüvitab Tellija 

Kiirabibrigaadi pidajale kulud muudetud uue piirhinna alusel.  

 

2.1.3 Tagada kiirabibrigaadi liikmete tsentraalse koolitusena toimuva täienduskoolituse 

kulude täiendav hüvitamine lisa p 2.1.1.4.1 ettenähtud arvestuslikku koolitusmahtu 

ületavate koolitustsüklite korral Kiirabibrigaadi pidajale lisaks p 2.1.1.4 ettenähtule 

selles ulatuses, millises need ei kata koolituse tegelikku maksumust (st 60 / 40 tundi 
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hüvitatakse p. 2.1.1.4. arvelt ning ülejäänud tunnid käesoleva punkti arvelt) 

Tellijaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud juhul. 

 

2.1.4 Tagada kiirabibrigaadide täiendav ühekordne rahastamine halduslepinguga tellitud 

kiirabiteenuse osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja/või efektiivsust suurendavate 

Terviseameti koordineeritud üleriigiliste või regionaalsete meetmete rakendamisel 

lisaks p 2.1.1 ettenähtule vastavalt konkreetse meetme rakendamise või juurutamise 

kulupõhisele eelarvele, mis kinnitatakse Terviseameti peadirektori käskkirjaga.   

 

2.1.5 Anda hiljemalt 5 tööpäeva jooksul selle kättesaamise tööpäevast arvates Riigi 

Tugiteenuste Keskusele korraldus tasuda Kiirabibrigaadi pidaja esitatud korrektne 

arve, kui Kiirabibrigaadi pidaja poolt on täidetud ka muud Käesoleva kokkuleppe 

p 3.2.2  sätestatud tingimused. 

2.1.5.1 kättesaamise tööpäevaks loetakse arve ja sellele lisatud andmete saabumise 

päevale vahetult järgnev tööpäev, kui need on saabunud tööpäeval pärast kella 

17.00 või puhkepäeval või riiklikuks pühaks oleval päeval. 

 

2.2 Tellija õigused: 

2.2.1 Kinni pidada Kiirabibrigaadi pidajale käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.1. 

ettenähtud vahendeid kalendrikuu põhiselt proportsionaalselt ajale, mille vältel 

Kiirabibrigaadi pidaja ei suuda kiirabibrigaadides tagada käesoleva kokkuleppe 

punktis 2.1.1.3 sätestatud koosseise, kusjuures 

2.2.1.1 Tellija ei rakenda käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.1. sätestatud õigust, kui 

brigaadi komplekteeritus kalendrikuus vastab vähemalt 90% ulatuses käesoleva 

kokkuleppe punktis 2.1.1.3. sätestatule.  

2.2.1.2 käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.1.1. sätestatud tingimus tähendab seda, et 

vähendatakse selle kalendrikuu summasid, mil oli tagamata punktis 2.1.1.3 

kokkulepitud kiirabibrigaadi koosseis; 

2.2.1.3 käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.1.2 sätestatud tingimuse täitmise 

arvutuspõhimõte on järgmine: A/B*100%, kus A on selles kiirabibrigaadis 

vastaval ametikohal töötanud madalama kvalifikatsiooniga isikute summaarne 

töötundide arv kalendrikuus ja B on selle kalendrikuu töötundide üldarv 

kiirabibrigaadi selle ametikoha kohta. 

2.2.2 Kinni pidada Kiirabibrigaadi pidajale käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.1. 

ettenähtud vahendeid ööpäeva põhiselt, kui Kiirabibrigaadi pidaja ei suuda tagada 

halduslepinguga kokkulepitud arvus kiirabibrigaadide valmisolekut ja nendega 

kiirabiteenuse osutamist, kusjuures: 

2.2.2.1 kiirabibrigaadide valmisolekuks on kiirabibrigaadi operatiivarvestuses 

olemine, mille tõenduseks on asjaolu, et täidetud on halduslepingu punktis 

3.4.1.- 3.4.4. ja halduslepingu lisas 2 punktis 1.1 sätestatud tingimused; 

2.2.2.1.1 reanimobiilibrigaadi, mis teostab intensiivravi vajavate patsientide 

haiglatevahelist transporti, ei peeta operatiivarvestuses, selle väljasõidu 

tingimustes ja korralduses lepivad kokku teenust vajav haigla ja 

vastavat reanimobiilibrigaadi omav Kiirabibrigaadi pidaja ning selliste 
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brigaadide osas ei nõuta käesoleva kokkuleppe punkti 2.2.2.1 täitmist ja 

ei kohaldata käesoleva kokkuleppe punkti 2.2.2.2; 

2.2.2.2 Tellija ei rakendada käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.2. sätestatud õigust, kui 

käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.2.1. sätestatud tingimus on täidetud vähemalt 

23 tundi ööpäevas või kui Tellija on aktsepteerinud Kiirabibrigaadi pidaja 

kirjalikult esitatud põhjendust pikemast operatiivarvestuses mitteolemisest. 

Sellised põhjused on näiteks kiirabiauto või kiirabibrigaadi asendamine, kui 

kiirabiauto on väljakutse täitmisel ootamatu tehnilise rikke või avarii tõttu 

ajutiselt kasutamiskõlbmatu või kiirabiauto vajab korrastamist.  

2.2.2.2.1 kui operatiivarvestusest ajutise lahkumise põhjuseks on kiirabiauto 

korrastamise vajadus, tehakse see lähimas Kiirabibrigaadi pidajale 

kuuluvas kiirabibaasis või sellele kiirabibaasile lähimas muus 

võimalikus kohas;  

2.2.2.3 kiirabiteenuse mitte osutamisena käsitletakse iga juhtumit, kus kiirabibrigaad 

on jätnud täitmata Häirekeskuselt saadud väljasõidukorralduse, kusjuures 

väljasõidukorralduse täitmine võib olla seotud ka kiirabibrigaadi või 

kiirabibrigaadi liikmete poolt käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.2 nimetatud 

transpordivahendi kasutamisega; 

2.2.2.3.1 intensiivravi vajava patsiendi haiglatevahelist transporti teostava 

reanimobiilibrigaadi puhul käsitletakse kiirabiteenuse mitte 

osutamisena iga juhtumit, kus brigaad jätab täitmata teenust vajava 

haigla põhjendatud tellimuse;  

2.2.2.4 käesoleva kokkuleppe punktis 2.2.2. sätestatud tingimus ’ööpäeva põhiselt’ 

tähendab seda, et kiirabibrigaadi valmisolek on tagatud vähem kui 23 tundi 

ööpäevas või Kiirabibrigaadi pidaja keeldus ööpäeva jooksul täitmast 

kiirabiteenuse osutamiseks saadud Häirekeskuse korraldust. Sel juhul 

vähendatakse käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.1. sätestatud summat selle 

kiirabibrigaadi osas 1/730 võrra. 

2.2.3 Mitte tasuda täienduskoolituse eest (sealhulgas hüvitada juba toimunud koolitust) 

või sellega seotud muid kulusid, mis ei ole kooskõlas käesoleva kokkuleppega.  

Samuti mitte tasuda või hüvitada konkreetse kiirabitöötaja poolt jooksval 

kalendriaastal teistkordselt läbitud sama ( sealhulgas tsentraalselt) koolitust.     

2.2.4 Pidada Kiirabibrigaadi pidajale järgmise arve eest tasumisel kinni eelmise arve 

alusel põhjendamatult tasutud rahalised vahendid. Põhjendamatult tasutud 

rahalised vahendid on vahendid, mille tasumist haldusleping või Käesolev 

kokkulepe ette ei näe, mis on tasutud ebaõigeid andmeid sisaldava teatise või 

aruande alusel;  

2.2.4.1 Tellija on sellisel juhul kohustatud selgitama Kiirabibrigaadi pidajale 

kinnipidamise asjaolusid. Kiirabibrigaadi pidaja esitab asjakohase kreeditarve. 

2.2.5 Käesoleva kokkuleppe alusel täiendavate andmete või dokumentide nõudmise 

täitmiseni või nendele ligipääsu takistamise korral võib Tellija peatada 

Kiirabibrigaadi pidaja arve või selle osa eest tasumise. 

2.2.6 Tellijal on õigus muuta arvete ja nendega seotud teatiste/aruannete/dokumentide 

esitamise korraldust, sh e-posti aadressi teavitades sellest Kiirabibrigaadi pidajat 

mõistliku aja võrra ette. 
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2.2.7 Tellijal on õigus teha järelpärimisi ja saada andmeid ka kolmandatelt isikutelt, 

sealhulgas tervise infosüsteemi (TIS) ja päästeinfosüsteemi töötlejalt, 

Kiirabibrigaadi pidaja kiirabibrigaadide töö kohta, sealhulgas tervishoiuteenust 

saanud isikut mitte identifitseeritaval viisil andmeid osutatud tervishoiuteenuse ja  

kiirabibrigaadi või Kiirabibrigaadi pidaja tööprotsessi, sealhulgas teave TIS logide, 

kiirabibrigaadi koosseisude, dokumentatsiooni muutmise ja allakirjutamise kohta.  

 

3. Kiirabibrigaadi pidaja õigused ja kohustused 

3.1 Kiirabibrigaadi pidaja õigused: 

3.1.1 Kasutada käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.1.2 ettenähtud vahendeid töötajate töö 

tasustamise korral vastavalt nende tegelikule tööpanusele ja Kiirabibrigaadi pidaja 

palgakorraldusele.  

3.1.2 Kiirabibrigaadi liikmetele täienduskoolituse planeerimisel ja korraldamisel ümber 

jaotada brigaadiliikmete lõikes selleks planeeritud arvestuslikke vahendeid 

lähtudes igaühe tegelikust koolitusvajadusest ja tagades kiirabiteenuse kvaliteedi, 

välja arvatud tsentraalse täienduskoolitusena ettenähtud koolituse osas.  

3.1.3 Taotleda p 2.1.3 ettenähtud koolituseks täiendavaid vahendeid.  

3.1.4 Korraldada kiirabi brigaadi liikmetele täienduskoolitust täiskasvanute koolituse 

seaduses sätestatud nõudeid järgides, sealhulgas majandustegevuse registris 

koolitusettevõttena registreerituse nõue, kusjuures p-des 2.1.1.4.1.3.1 – 

2.1.1.4.1.3.6 nimetatud koolitused peavad toimuma p 2.1.1.4.1.3 kõikide 

tingimuste kohaselt, kusjuures 

3.1.4.1 Käesoleva kokkuleppe p-s 2.1.1.4.1.3.1 nimetatud koolituse puhul tohib 

koolitajaks olla üksnes isik, kes ise on eelnevalt läbinud rahvusvahelise 

metoodika kohase nn instruktori taseme koolituse (põhiosa + 

pedagoogika). 

 

3.2 Kiirabibrigaadi pidaja kohustused: 

3.2.1 Tagada nõutava kvalifikatsiooniga kiirabibrigaadi liikmete töö tasustamisel 

vähemalt käesoleva kokkuleppe punktis 2.1.1.1 ettenähtud tunnitasud. 

3.2.2 Koostada ja esitada e-posti aadressil terviseamet@e-arvetekeskus.eu kuupõhised 

arved ja koos nendega teatised ja/või aruanded ja/või dokumendid järgmiselt: 

3.2.2.1 arve halduslepinguga kokkulepitud haldusülesande täitmise kohta eelmisel 

kalendrikuul; kui haldusülesande täitmisega kaasnes Käesoleva 

kokkuleppe p 2.1.2 nimetatud kulu, eristatakse see kulu arvel omaette 

reana;  

3.2.2.1.1 haldusülesande täitmist tõendava teatise, millesse märgitakse  

operatiivarvestuses olnud kiirabibrigaadi liikmete kvalifikatsiooni 

(arst, õde, erakorralise meditsiini tehnik, kiirabitehnik) põhiselt 

summaarne töötatud aeg tundides iga kiirabibrigaadi lõikes. Eraldi 

tuuakse kuupäevaliselt välja operatiivarvestuses oldud tegelik aeg, 

mil ööpäevas ei olnud tagatud selle kiirabibrigaadi 

operatiivarvestuses olemine vähemalt 23 tundi või keelduti täitmast 

Häirekeskuse seaduslikku korraldust. Eraldi tuuakse ka välja 

mailto:terviseamet@e-arvetekeskus.eu
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Käesoleva kokkuleppe p 2.1.1.3.1 ja 2.1.1.3.2 nimetatud isikud, kes 

tegutsesid kiirabibrigaadi liikmetena; 

3.2.2.1.2 Käesoleva kokkuleppe p 2.1.2 nimetatud kulu tõendab 

transporditeenuse osutaja nõuetekohase arve koopiaga, millelt peab 

selguma transpordivahendi kasutamise kuupäev, kasutatud 

transpordivahendi liik ja kasutamise aeg minuti täpsusega (arve 

puudumisel Käesoleva kokkuleppe p 2.1.2.1.4 kirjeldatud juhul  

kasutatud piletid);  

3.2.2.1.2.1 Kui tegemist on Käesoleva kokkuleppe p 2.1.2.1.2 ja 2.1.2.1.3 

tingimustele vastava transpordi kasutamisega, võib 

Kiirabibrigaadi pidaja märkida ise enda koostatud arvele 

transpordivahendi kasutamise kuupäeva(d), liigi(d) ja ajalised 

mahud transpordivahendi liigiti.  

3.2.2.2 arve kiirabibrigaadi liikmete läbitud täienduskoolituste kohta eelmisel 

kalendrikuul;  

3.2.2.2.1 sellise koolituse toimumist tõendava halduslepingu lisas 7 

kokkulepitud vormikohase aruande. 

3.2.2.3 kui Kiirabibrigaadi pidaja esitab kalendrikuu kohta ühe koondarve, peab ta 

sellel eristama halduslepinguga kokkulepitud haldusülesande täitmist, 

Käesoleva kokkuleppe p 2.1.2 nimetatud kulu ja kiirabibrigaadi liikmete 

täienduskoolituskulu ning samuti lisama vastava kulu olemasolul ka 

Käesolevas kokkuleppe p 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 ja 3.2.2.2.1 nimetatu. 

3.2.3 Omada haldusteenuse lepingut Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) 

või eelnevat lepingut E-tervise Sihtasutusega, mille kaudu tagatakse kiirabi 

mobiilse töökoha (KMT) 24/7 toimimine ja klienditugi. 

3.2.4 Esitada Tellija põhjendatud nõudel Tellija määratud mõistlikuks tähtajaks 

täiendavalt või tagama sellistele andmetele ligipääsu või p 3.2.4.1 osas andma loa 

selliste andmete nimeliseks pärimiseks:  

3.2.4.1 raamatupidamislikke ja personaliarvestuse dokumente, mis tõendavad 

brigaadiliikmetena kasutatud isikuid ja nendelt nõutava kvalifikatsiooni 

olemasolu;  

3.2.4.2 käesoleva kokkuleppe p 2.1.2 nimetatud kulude puhul isikustamata 

andmetega kiirabikaartide koopiad; 

3.2.4.3 käesoleva kokkuleppe p 2.1.2.1.5 nimetatud kulude puhul 

transpordivahendi kasutamise kulude kalkulatsiooni esitamist; 

3.2.4.4 käesoleva kokkuleppe p 3.2.2.1.2.1 korral transporditeenust pakkunud 

isiku arve koopia; 

3.2.4.5 käesoleva kokkuleppe p 2.1.4 nimetatud juhul koopiat tööde üleandmise-

vastuvõtmise aktist või kulu tõendavast dokumendist. 

 

3.2.5 Koostada hiljemalt 31. märtsiks ja esitama Tellijale kiirabibrigaadide liikmete 

tööalase koolituse korraldamiseks koolitusplaani, milles nägema ette igale isikule 

selleks aastaks ettenähtud erakorralise meditsiini eriala või kiirabi tööga seotud 

muus valdkonnas koolitusteema, koolitustundide mahu ja eeldatava toimumisaja.  
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4. Kiirabibrigaadi pidaja kannab raamatupidamislikult tulusse kiirabiteenuse osutamise eest 

Tellijale esitatud arve kalendrikuu viimase kuupäevaga, näidates arvel teenuse osutamise 

perioodi. Terviseamet kannab raamatupidamislikult kulusse kiirabiteenuse osutamise eest 

Tellijale esitatud arve kalendrikuu viimase kuupäevaga, jälgides arvel teenuse osutamise 

perioodi. 

 

5. Tellija ja Kiirabibrigaadi pidaja vahelised vaidlused lahendatakse halduslepingus 

ettenähtud korras. 

 

6. Käesolev kokkulepe on kehtiv perioodil 01.01.2017 – 31.12.2017. Käesolevat kokkulepet 

muudetakse Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Kiirabi Liidu kui tööandjate ning Eesti Arstide 

Liidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kui töötajate esindajate 

kollektiivlepinguga sõlmitud palgakokkuleppe jõustumisel selle tingimuste kohaselt.  

 

7. Käesolev kokkulepe on koostatud ühes eksemplaris ja allkirjastatud digitaalselt. 

 


