
1 

 

KIIRABI RAHASTAMISE LEPING nr  
 

Eesti Haigekassa, aadress ……………….., Tallinn, keda esindab juhatuse esimees …………. (edaspidi: 

Haigekassa) ja 

……………….., registrikood …………………, aadress ……………….., keda esindab ………………. 

(edaspidi: Kiirabibrigaadi pidaja) (edaspidi koos Pooled), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi: leping) ja 

leppisid kokku alljärgnevas: 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on kiirabi osutamise ja selleks valmisoleku (edaspidi koos 

kiirabiteenus) rahastamine kooskõlas tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi TTKS) ja teiste 

õigusaktidega, eelkõige lähtudes TTKS § 19 lõike 2 (01.01.2019. a jõustuvas redaktsioonis) alusel antud 

tervise- ja tööministri määrusest (edaspidi kiirabiteenuste loetelu).  

1.2. Leping reguleerib Poolte suhteid kiirabiteenuse rahastamisel ja rahaliste vahendite efektiivse ja 

otstarbeka kasutamise tagamisel, kiirabiteenuse eest tasumise korda ning muid eelnevaga seotud küsimusi. 

 

2. Lepingu objekt 

2.1. Kiirabibrigaadi pidaja kohustub tagama lepingus sätestatud tingimustel lepingu lisas 1 nimetatud 

kiirabibrigaadide tegutsemisvalmiduse teeninduspiirkonnas ja kiirabiteenuse osutamise seda vajavatele 

isikutele (edaspidi: patsientidele) kogu lepingu kehtivuse ajal.  

2.2. Lisaks punktis 2.1. toodule võivad Kiirabibrigaadi pidaja ja Haigekassa iga-aastaselt lisas 3 kokku 

leppida, et Kiirabibrigaadi pidaja kohustub tagama täiendava vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadi ja/või 

esmase abi brigaadi tegutsemisvalmiduse ja kiirabiteenuse osutamise patsientidele, kui Terviseamet on 

andnud nende brigaadide rakendamiseks loa, lähtudes TTKS § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel antud 

määrusest  (edaspidi kiirabi nõuete määrus). 

2.3. Kiirabibrigaadi pidaja osutab kiirabiteenust vastavalt TTKS-s ja selle alusel antud kiirabi tegevust 

reguleerivates õigusaktides sätestatule. Punktis 2.2. nimetatud vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadiga ja 

esmase abi brigaadiga kiirabiteenuse osutamisel tuleb Kiirabibrigaadi pidajal lähtuda lisaks Terviseameti 

vastavasisulisel loal toodud nõuetest.  

 

2.4. Nõuded valmisolekuks 

2.4.1.Kiirabibrigaadi pidaja on kohustatud ööpäevaringselt hoidma oma kiirabibrigaadid tegutsemisvalmis 

kiirabibaasis või Terviseameti nõusolekul muus asukohas. 

2.4.1.1. Terviseameti kinnitatud kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemist ning 

kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade kaupa jaotust aluseks võttes lepivad Haigekassa ja Kiirabibrigaadi 

pidaja lepingu lisas 1 kokku Kiirabibrigaadi pidaja teeninduspiirkonna või teeninduspiirkonnad, 

kiirabibaaside asukohad, kiirabibrigaadide arvu ja liigi. Lisa 1 muutmise aluseks on Terviseameti otsus, 

millega muutuvad lisas kokkulepitud asjaolud. 

2.4.1.2. Haigekassal on õigus teha Terviseametile ettepanek kiirabibrigaadi liigi muutmiseks, kui 

Kiirabibrigaadi pidaja ei suuda kalendriaasta jooksul rohkem kui 30 päeva tagada nõutud kvalifikatsiooniga 

kiirabitöötajaid brigaadis.  

2.4.2.Tegutsemisvalmis kiirabibrigaadina käsitlevad Pooled kiirabibrigaadi, mis on nõutavalt 

komplekteeritud, ettenähtud varustusega ja võimeline alustama väljasõitu hädaabiteate andmete saamisest 

viivitamata, kuid hiljemalt lepingu lisa 2 punktis 1.1. toodud aja jooksul. Tegutsemisvalmis kiirabibrigaad 

on valmis kasutama e-kiirabi infosüsteemi tarkvara.  

2.4.3. Lisaks tegutsemisvalmis kiirabibrigaadidele lepivad Pooled vajadusel lisas 1 kokku 

kiirabibrigaadides, millelt ei nõuta kohest tegutsemisvalmidust (nt lastereanimobiilid, mis teostavad 

haiglate vahelist intensiivravi vajava patsiendi transporti).  

2.4.4.Kiirabibrigaadi pidaja on kohustatud taastama vajadusel pärast igakordset kiirabiteenuse osutamist 

kiirabibrigaadi tegutsemisvalmiduse, mis on seotud kiirabiauto sanitaarkorrastusega ja ravimite ning 

vahendite ärakasutamisega viivitamatult patsiendi juurest lahkumisel või patsiendi hospitaliseerimisel, aga 

samuti kiirabiauto tehnilise rikke või muu probleemi korral, mis takistab haldusülesande täitmist. 

Summaarne aeg, mille vältel kiirabibrigaad ei ole tegutsemisvalmiduses, ei tohi olla pikem 60 
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(kuuekümnest) minutist ööpäeva kohta, v.a vääramatust jõust tingitud asjaolude esinemisel (nt kiirabiauto 

sattumine avariisse). 

2.4.5.Kiirabibrigaadi pidaja on kohustatud oma tööd korraldama selliselt, sh teostama perioodilist ja 

operatiivset riskianalüüsi ning vastavalt nende tulemustele vajadusel ümber paigutama oma 

teeninduspiirkonna siseselt kiirabibrigaade konkreetses kiirabibaasis tingimusel, et lepingu lisas 2 

sätestatud kättesaadavuse ja kvaliteedi sihttase on lepingu lisas 1 nimetatud teeninduspiirkonnas tagatud. 

2.4.6. Kiirabibrigaadi pidajal on õigus taotleda lisabrigaadi kasutamise õigust, esitades sellekohase taotluse 

võimalusel 1 kuu enne vajaduse tekkimist Terviseametile.  

2.4.7. Kiirabibrigaadi pidajal on õigus taotleda Terviseametilt erakorralist luba kiirabibrigaadi või 

lisabrigaadi asendamiseks vähendatud koosseisuga väljasõiduks vastavalt kiirabi nõuete määrusele.  

2.4.8. Kiirabiteenuse toimepidevuse häire korral järgib Kiirabibrigaadi pidaja hädaolukorra seaduse  § 37 

lõike 2 alusel kehtestatud tervise- ja tööministri määruses sätestatud nõudeid.  

2.4.9. Hädaolukorra seaduses ja riigikaitse seaduses nimetatud olukordades järgib Kiirabibrigaadi pidaja 

TTKS § 581 lõike 3 ja § 59 lõike 1 alusel kehtestatud tervise- ja tööministri määruses sätestatut.  

2.4.10. Vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadina tegutsev nn jalgrattapatrull ei ole kohustatud olema 

tegutsemisvalmis ebasoodsate ilmastikuolude korral, tegutsemisvalmidus taastatakse sellistel juhtudel 

kiirabi välijuhi otsuse kohaselt. 

 

2.5. Nõuded kiirabiteenusele 

2.5.1.Kiirabibrigaadi pidaja peab tagama patsienditele ööpäevaringse teenuse kättesaadavuse ja 

kiirabiteenuse osutamisel patsientidele tegutsema kohustuste laadist lähtuvalt selleks tavaliselt oodatava 

hoolega. Kiirabibrigaadi pidaja osutatav kiirabiteenus peab sealjuures vastama: 

2.5.1.1. õigusaktidega kiirabiteenusele (nii personali kui varustuse osas) sätestatud nõuetele; 

2.5.1.2. lepingule, sh selle lisas 2 sätestatud kättesaadavuse ja kvaliteedi sihttasemetele; 

2.5.1.3. Haigekassa veebilehel avaldatud kiirabi kvaliteedistandarditele, mida Pooled käsitlevad kiirabi 

üldtunnustatud diagnostiliste ja ravimeetoditena, ning Ravijuhendite Nõukoja heakskiidetud soovitustest, 

mis on leitavad veebilehelt www.ravijuhend.ee. 

2.5.1.3.1. Kiirabiteenus üksikjuhtumi lõikes tervikuna või selle üksikutes asjaoludes võib erineda 

kvaliteedistandardist, kui see on põhjendatud ja dokumenteeritud. Erinevus on Poolte käsitluses 

põhjendatud, kui patsiendi terviseseisundi eripärast tulenevalt tavapärased meetodid lubavad väiksemat edu 

või konkreetse patsiendi terviseseisund ei eelda ravijuhises ettenähtu täies mahus rakendamist või 

samaaegselt vajab abi eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistusega teine patsient. 

2.5.1.4. Haigekassa avaldab oma veebilehel ainult need kvaliteedistandardid, mis on eelnevalt heaks 

kiidetud kutse- või erialaühenduse poolt või lähtuvad rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipidest. 

2.5.1.5. Seni kasutatud kvaliteedistandardite muutmisele või uute kasutuselevõtule peab eelnema 

asjakohane koolitus. 

2.5.2.Kiirabibrigaadi pidajal on õigus riskianalüüsile tuginedes rakendada omal vastutusel kiirabi osutamist 

toetavaid töökorralduslikke lahendusi (näiteks brigaadide paiknemise ümberkorraldamine kiirabibaaside 

vahel, täiendavate lisabrigaadide kasutamine, vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadide kasutamine), kui 

need võimaldavad efektiivsemalt kasutada kiirabi ressurssi ja/või need tagavad abi kiirema kohalejõudmise 

ja/või kiirabiteenuse parema kättesaadavuse ja/või parema kvaliteedi.  

2.5.2.1. Kui sellise töökorraldusliku lahenduse puhul on õigusaktis ette nähtud eelnev loa saamine 

Terviseametilt, peab selline luba olema saadud enne töökorralduslikku lahenduse rakendamist. Luba tuleb 

esitada Haigekassale hiljemalt koos teenuse kohta arve esitamisega. 

2.5.2.2. Kiirabibrigaadi pidaja tagab enne töökorraldusliku lahenduse rakendamist Häirekeskuse 

teavitamise ja lepib Häirekeskusega eelnevalt kokku kõik olulised omavahelise töökorralduse üksikasjad. 

2.5.3. Kiirabibrigaadi pidaja osutab lepingus kokkulepitud teenust isiklikult. Kiirabibrigaadi pidajal on 

õigus põhjendatud juhtudel kaasata teenuse osutamisesse teisi isikuid, kellel on tegevusluba kiirabi 

osutamiseks või konkreetsest töökorralduslikust lahendusest tulenevalt muu tervishoiuteenuse osutamise 

tegevusluba. 

 

2.6. Lisabrigaadi komplekteerimise kohustus 

2.6.1.Kiirabibrigaadi pidaja on kohustatud tööpäeviti ajavahemikus 7:00 kuni 17:00 hiljemalt 1 (ühe) tunni 

jooksul ja muul ajal hiljemalt 2 (kahe) tunni jooksul komplekteerima täiendava (st lisas 1 kokkulepitud 

brigaadide üldarvu ületava), vähemalt 2-liikmelise kiirabibrigaadi, arvestusega 1 (üks) täiendavalt 

komplekteeritud kiirabibrigaad iga 3 (kolme) lisas 1 kokkulepitud kiirabibrigaadi kohta: 

http://www.ravijuhend.ee/


3 

 

2.6.1.1.  omal algatusel Terviseameti nõusolekul, kui selgub, et kiirabiteenuse kättesaadavus viimase 4 

(nelja) tunni jooksul on olnud halvem lepingu lisas 2 kehtestatud kättesaadavuse sihttasemest ja 

Kiirabibrigaadi pidaja teostatud operatiivne riskianalüüs osutab, et vajadus kiirabiteenuse järele ei vähene 

järgneva 4 (nelja) tunni jooksul. Täiendavat brigaadi ei ole kohustust komplekteerida, kui kättesaadavuse 

halvenemise vahetuks põhjuseks on Häirekeskuse poolt Kiirabibrigaadi pidaja kiirabibrigaadi ajutine 

ümbersuunamine teise teeninduspiirkonda; 

2.6.1.2.  Terviseameti korraldusel hädaolukorras või riigikaitse seaduses nimetatud olukorras või nendeks 

valmisolekuks või ühekordse täiendava ülesande andmisel Kiirabibrigaadi pidajale (sealhulgas ajutiseks 

asendamiseks); 

2.6.2. Kiirabibrigaadi pidaja tagab täiendava kiirabibrigaadi tegutsemise, kuni teeninduspiirkonnas taastub 

kiirabi kättesaadavus või lisabrigaadi komplekteerimiseks antud korraldus või ettepanek on täidetud. 

 

3. Rahastamine 

3.1. Haigekassa maksab Kiirabibrigaadi pidajale kiirabiteenuse eest kiirabiteenuste loetelus sätestatud 

hinda.  

3.2. Pooled lepivad osutatava kiirabiteenuse mahus (kiirabibrigaadide ja muude brigaadide arv) ja nende 

eest Kiirabibrigaadi pidajale kalendriaastas makstava summa kokku (lepingu lisa 3) hiljemalt 1 kuu jooksul 

riigieelarve jõustumisest arvates. Kiirabibrigaadi pidajale makstava kokkulepitava kogusumma  aluseks on 

lepingu lisas 1 kokkulepitud kiirabibrigaadide arv ja koosseis, samuti Terviseameti loal rakendatavad 

täiendava vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadid ja esmase abi brigaadid, iga-aastaselt kokku lepitav 

täiendavalt tasutavate koolituste ja veoteenuse maht ning kiirabiteenuse loetelus kehtestatud kiirabiteenuste 

hinnad.  

3.3. Lisaks punkti 3.2. alusel kokkulepitule tasub Haigekassa Kiirabibrigaadi  pidaja kasutatud 

lisabrigaadide eest juhul, kui on tõendatud lisabrigaadi kasutamiseks Terviseameti loa olemasolu. 

3.4. Kuni lepingu punktis 3.2. nimetatud lisa sõlmimiseni lähtuvad Pooled punktist 3.1.  

3.5. Lepingu alusel osutatud teenuse eest tasu saamiseks edastab Kiirabibrigaadi pidaja Haigekassale 

kiirabiarve eelneval kalendrikuul osutatud kiirabiteenuse kohta kord kuus hiljemalt järgneva kalendrikuu 

7. kuupäevaks.  

3.6. Kiirabiteenuse loetelus nimetatud veoteenuse ja täiendavalt tasutavate koolituste kohta esitab 

Kiirabibrigaadi pidaja Haigekassale arve pärast teenuse osutamist või teenuse osutajalt arve saamist.   

3.7. Lennuki või helikopteriga veo kasutamisel lähtub Kiirabibrigaadi pidaja eelkõige raske hulgitrauma 

olemasolust ja muudel juhtudel kindlustatu kriitilisest seisundist, kus ajafaktor mõjutab prognoosi tema 

elule ja elukvaliteedile. 

3.8. Kokkulepitust suuremas mahus täiendavalt tasutavate koolituste vajaduse tekkimisel esitab 

Kiirabibrigaadi pidaja põhjendatud ettepaneku lepingu lisa 3 muutmiseks enne täiendava kulu tegemist.  

3.9. Kiirabibrigaadi pidajal ei ole õigust nõuda Haigekassalt täiendavate summade tasumist, mis ületavad 

lisas 3 eelnevalt kokkulepitut, sealhulgas muudatuste korral oma töökorralduses, ning ta on kohustatud 

kandma kõik tegevusega seotud kulud lepingutasu arvelt, välja arvatud lisabrigaadide kasutamisel ja 

veoteenuste osas kokkulepitud mahu ületamisel.  

3.10. Kiirabibrigaadi pidaja esitab Haigekassale kiirabiarve Omniva eArvekeskuse kaudu. Arve esitamisel 

lähtub Kiirabibrigaadi pidaja kiirabiteenuste loetelus sätestatud nõuetest ja lepingu lisades 4 ja 5 toodud 

kiirabiarve formaadist. Juhul, kui kiirabiteenuse hulk ei ole üheselt määratletav, lähtutakse hulga leidmisel 

ümardamise reeglist.  Kiirabiarve seeria ja numbri kombinatsiooni unikaalsus peab olema tagatud vähemalt 

ühe kalendriaasta jooksul. 

3.11. Haigekassa teeb väljamakse 14. kalendripäeva jooksul kiirabiarve esitamisest Kiirabibrigaadi pidaja 

arvelduskontole ….. (sisestada konto nr).  

3.12. Haigekassa keeldub kiirabiarvel näidatud kiirabiteenuse eest tasumisest, kui teenust ei ole osutatud, 

teenuse osutamises ei ole lepingus kokku lepitud või teenuse osutamiseks puudub Terviseameti luba 

juhtudel, kus see on kiirabi nõuete määruse kohaselt vajalik. Tasumisest keeldumisest ja selle põhjusest 

teavitab Haigekassa kirjalikult Kiirabibrigaadi pidajat 14 päeva jooksul arve esitamisest.   

3.13. Lepingu täitmisel Kiirabibrigaadi pidaja kohustub: 

3.13.1. lähtuma kulude planeerimisel ja tekitamisel teenuse eest tasutavatest summadest; 

3.13.2. tagama ettevõtte sisemise arvestuse selliselt, et lepingu järgse haldusülesande täitmise eest laekunud 

rahade liikumine oleks dokumenteeritud eraldi Kiirabibrigaadi pidaja muudest laekumistest ja kuludest 

ning muust tegevusest; 

3.13.3. kasutama Kiirabibrigaadi pidajale tasutud summasid sihtotstarbeliselt lepingus kokkulepitud 

kiirabiteenuse osutamiseks. 
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4. Muud tingimused kiirabi osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite efektiivse ja otstarbeka 

täitmise tagamiseks 

4.1. Kiirabibrigaadi pidaja esitatud arvete põhjendatuse ja õigsuse kontrollimiseks on Haigekassal õigus: 

4.1.1. nõuda Kiirabibrigaadi pidajalt kiirabiteenuse osutamist tõendavaid dokumente (kiirabikaart, 

elustamiskaart), sealhulgas veoteenuse või täiendavalt tasustatavate koolituste puhul nimetatud teenuse 

saamist tõendavaid dokumente; 

4.1.2. kontrollida Kiirabibrigaadi pidaja tegevuskoha ruumide, varustuse ja lisavarustuse ning personali 

vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele; 

4.1.3. nõuda Kiirabibrigaadi pidajalt raamatupidamislikke ja personaliarvestuse dokumente (näiteks 

tööajatabelid), mis tõendavad brigaadiliikmetena kasutatud isikuid ja nendelt nõutava kvalifikatsiooni 

olemasolu;  

4.1.4. kontrollida Kiirabibrigaadi pidaja poolt kiirabibrigaadide Häirekeskuse operatiivarvestusse andmist. 

4.2. Punktis 4.1. nimetatud kontrolli aja ja korra lepib Haigekassa Kiirabibrigaadi pidajaga kokku vähemalt 

14 kalendripäeva enne kontrolli alustamist. Põhjendatud juhtudel on Haigekassal õigus nõuda 

Kiirabibrigaadi pidajalt asjakohaste dokumentide esitamist ette teatamata.    

4.3. Haigekassal on õigus hinnata osutatud teenuste kvaliteeti, kasutades selleks Kiirabibrigaadi pidaja 

esitatud andmeid, samuti tellida kliinilisi auditeid teenuse kvaliteedi hindamiseks ning avaldada nende 

kokkuvõtted.  

4.4. Haigekassal on õigus teha järelepärimisi ja saada andmeid kolmandatelt isikutelt, sealhulgas tervise 

infosüsteemi (edaspidi TIS) ja päästeinfosüsteemi volitatud töötlejalt, Kiirabibrigaadi pidaja 

kiirabibrigaadide töö kohta, sealhulgas tervishoiuteenust saanud isikut mitte identifitseeritaval viisil 

andmeid osutatud tervishoiuteenuste ja kiirabibrigaadi või Kiirabibrigaadi pidaja tööprotsessi, sealhulgas 

TIS-i logide ja kiirabibrigaadi koosseisude, dokumentatsiooni muutmise ja allakirjutamise kohta. 

4.5. Haigekassa küsib igakuiselt Häirekeskuselt infot operatiivarvestuses olnud kiirabibrigaadide kohta. 

4.6. Haigekassal on õigus küsida Terviseametilt infot kiirabi nõuete määruse alusel Kiirabibrigaadi pidajale 

antud lubade kohta.     

 

5. Teavitamiskohustus ja aruandlus  

5.1. Kiirabibrigaadi pidaja kohustub täitma kõiki kiirabibrigaadi pidajale õigusaktides ette nähtud 

teavitamiskohustusi.  

5.2. Haigekassat tuleb kirjalikult teavitada: 

5.2.1. muudatustest Kiirabibrigaadi pidaja kontaktandmetes esimesel võimalusel; 

5.2.2. Kiirabibrigaadi pidaja teise juriidilise isikuga ühinemisest, jagunemisest ja ümberkujundamisest ning 

kiirabiteenust osutava ettevõtte või selle osa müügist esimesel võimalusel peale Kiirabibrigaadi pidaja 

juhtorgani sellesisulise otsuse tegemist;   

5.2.3. lepingust tuleneva mistahes kohustuse täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse 

täitmisele viivitamatult takistavast asjaolust teada saamisest. Teatamine ei vabasta Kiirabibrigaadi pidajat 

kohustusest teha omaltpoolt kõik võimalik, et kohustust täita. 

5.3. Juhud, mil Kiirabibrigaadi pidajal on vajalik saada Terviseameti eelnev kirjalik luba, on sätestatud 

kiirabi nõuete määruses.  

5.4. Kiirabibrigaadi pidaja on kohustatud esitama Haigekassale: 

5.4.1. eelneva kalendriaasta kohta kulude jaotuse koos eelarve täitmise aruandega kiirabiteenuste loetelu 

lisades 1 ja 2 kehtestatud vormidel hiljemalt iga aasta 31. märtsiks. 

5.5. Kiirabibrigaadi pidajal on kohustus analüüsida osutatavat kiirabiteenust ja avaldada oma veebilehel 

andmed: 

5.5.1.teenuse vastavuse kohta kvaliteedi ning kättesaadavuse sihttasemetele teeninduspiirkondade lõikes 

eelmise kvartali kohta hiljemalt järgmise kvartali jooksul; 

5.5.2.patsiendi rahulolu uuringu tulemustest teeninduspiirkondade lõikes vähemalt kord aastas. 

 

6. Lepingu rikkumine ja selle tagajärjed 

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel, samuti täitmisega 

viivitamisel, on kohustust rikkunud Pool kohustatud hüvitama teisele Poolele sellest tekkinud kahju. 

6.2. Kiirabibrigaadi pidaja kannab vastutust tema poolt kiirabi osutamise käigus Haigekassale või 

kolmandatele isikutele süüliselt tekitatud kahju eest. 
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6.3. Kiirabibrigaadi pidajal teenuse osutamise käigus võimalikult tekkiv kahju loetakse kaetuks talle 

käesoleva lepingu alusel makstava tasuga. Kiirabibrigaadi pidajal ei ole õigust esitada tervishoiuteenuse 

osutamisega seonduvalt täiendavaid nõudeid Haigekassa vastu. 

6.4. Kiirabibrigaadi pidaja poolsel lepingu rikkumisel on Haigekassal õigus nõuda õiguskaitsevahendina 

lepingu täitmist ja kahju hüvitamist, samuti öelda leping erakorraliselt üles (ühepoolselt lõpetada) lepingus 

sätestatud juhtudel ja korras. 

6.5. Haigekassal on õigus nõuda Kiirabibrigaadi pidajalt leppetrahvi kuni 10% rikkumise tuvastamise 

kalendriaastaks lisas 3 kokkulepitud rahaliste kohustuste summast, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot   

järgmistel juhtudel: 

6.5.1. Häirekeskuses operatiivarvestuses oleva kiirabibrigaadi kasutamisel Kiirabibrigaadi pidaja või tema 

töötaja algatusel mittesihipäraselt; 

6.5.2. Häirekeskuselt saadud hädaabiteate mitte täitmisel (väljasõidust keeldumine); 

6.5.3. osutatud kiirabiteenuse kohta Haigekassale ebaõigete andmete teadlikul esitamisel; 

6.5.4. Kiirabibrigaadi pidaja on asendanud kiirabibrigaadi või lisabrigaadi vähendatud koosseisuga 

väljasõitudeks ilma punktis 5.3 nimetatud kiirabi nõuete määruse kohase Tervisameti loata; 

6.5.5. lepingus nõutud andmete mittenõuetekohasel esitamisel. 

6.6. Haigekassa võib lisaks kirjalikult esitatud leppetrahvile nõuda ka kohustuse täitmist. Leppetrahvi 

tasumine ei välista kahju hüvitamise nõude esitamist leppetrahvi ületavas osas. 

6.8. Haigekassal on õigus pidada leppetrahvi ja kahju hüvitamise nõudes nimetatud summa kinni 

Kiirabibrigaadi pidaja punkti 3.5. kohaselt esitatud arve alusel makstavast summast ilma Kiirabibrigaadi 

pidaja nõusolekuta, v.a juhul, kui Kiirabibrigaadi pidaja on 10 kalendripäeva jooksul leppetrahvi või kahju 

hüvitamise nõude saamisest esitanud rikkumist vabandavad asjaolud. 

6.9. Haigekassa maksab arve tasumisega viivitamise korral viivist tasumata arve summast 0,05% iga 

viivitatud päeva eest. 

 

7. Rikkumise vabandatavus 

7.1. Kumbki Pool ei vastuta lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjustasid 

erakorralised asjaolud, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt 

oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle 

tagajärje ületaks. 

7.2. Pooled on kokku leppinud, et vääramatu jõu asjaolude esinemisel loetakse lepingu rikkumine 

vabandatavaks ja sellises olukorras toimunud lepingu rikkumise puhul ei vastuta Pool lepingu rikkumise 

eest, eeldusel, et Pool, kelle tegevust vääramatu jõu asjaolud mõjutasid, on nendest asjaoludest teisele 

Poolele mõistliku aja jooksul teatanud. 

7.3. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil 

vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. 

7.4. Kiirabiteenuse osutamine eriolukorra ja hädaolukorra ajal toimub vastavate õigusaktide alusel 

kehtestatud korras. Eriolukorda ja hädaolukorda, neid põhjustavaid asjaolusid ega nende perioodide 

õiguslikuks reguleerimiseks vastu võetud õigusakte ei käsitleta vääramatu jõuna, mis vabastaks Pooled 

lepinguliste kohustuste täitmisest. 

 

8. Lepingu tähtaeg. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine 

8.1. Leping koos lisadega jõustub nende allakirjutamisel ja kehtib 01.01.2019 kuni 31.12.2021. 

8.2. Lepingu muutmine toimub kirjalikus vormis Poolte kokkuleppel või lepingus sätestatud juhul 

ühepoolselt.  

8.3. Ettepaneku lepingu muutmiseks peab Pool teisele Poolele tegema kirjalikult ja teine Pool on kohustatud 

sellele vastama ühe kuu jooksul arvates ettepaneku saamisest. Muudatusega nõustumisel allkirjastavad 

Pooled sellekohase lepingu lisa. Lepingu muudatus jõustub allakirjutamisel, kui selles ei ole ette nähtud 

muud jõustumise aega. 

8.4. Haigekassal on õigus lepingut ühepoolselt muuta, kui: 

8.4.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Ühepoolse muutmise 

korral nimetatud juhul peab Haigekassa lepingu muutmist põhjendama ja  hüvitama Kiirabibrigaadi pidajale 

sellega tekitatud otsese varalise kahju; 

8.4.2. ilmneb TTKS-s nimetatud asjaolu, mis on aluseks avaliku konkursi korraldamiseks Kiirabibrigaadi 

pidaja teeninduspiirkonnas või selle osas. 

8.5. Ühepoolsest muutmisest punktis 8.4. nimetatud alusel peab Haigekassa Kiirabibrigaadi pidajale ette 

teatama vähemalt 10 tööpäeva. 
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8.6. Kui lepingu täitmine on pärast selle sõlmimist muutunud oluliselt raskemaks, võib Kiirabibrigaadi 

pidaja taotleda lepingu muutmist vastavalt uutele oludele. Kui Haigekassa lepingu muutmisega ei nõustu, 

võib Kiirabibrigaadi pidaja lepingu muutmise taotlusega pöörduda kohtusse. 

8.7. Leping lõpeb: 

8.7.1. punktis 8.1. nimetatud tähtaja möödumisel; 

8.7.2. lepingu lõpetamisel Poolte kokkuleppel ja tingimusel, et on tagatud lepingu alusel osutatavate 

tervishoiuteenuste osutamise järjepidevus; 

8.7.3. Kiirabibrigaadi pidaja kui juriidilise isiku lõppemisel; 

8.7.4. lepingu erakorralisel ülesütlemisel ühe Poole poolt lepingus sätestatud alusel; 

8.7.5. kui ilmneb TTKS-s nimetatud asjaolu, mis on aluseks avaliku konkursi korraldamiseks 

Kiirabibrigaadi pidaja kõikides teeninduspiirkondades. 

8.8. Haigekassal on õigus leping erakorraliselt viivitamatult üles öelda (ühepoolselt lõpetada), kui: 

8.8.1. on välja kuulutatud Kiirabibrigaadi pidaja pankrot või esinevad muud asjaolud, mis annavad 

aluse eeldada Kiirabibrigaadi pidaja maksejõuetust; 

8.8.2. Kiirabibrigaadi pidaja ei vasta õigusaktides ette nähtud nõuetele ja mittevastavust ei ole võimalik 

mõistliku aja jooksul kõrvaldada; 

8.8.3. Kiirabibrigaadi pidaja on lepingut või haldusülesande täitmist reguleerivat õigusakti korduvalt või 

oluliselt rikkunud ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale; 

8.8.4. Kiirabibrigaadi pidaja tegevusluba tunnistatakse kehtetuks; 

8.8.5. muu olulise lepingurikkumise korral Kiirabibrigaadi pidaja poolt. 

8.9. Haigekassal on õigus leping erakorraliselt üles öelda (ühepoolselt lõpetada) ka juhul, kui see on 

tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Lepingu ühepoolse lõpetamise 

korral peab Haigekassa lepingu lõpetamist põhjendama ja hüvitama Kiirabibrigaadi pidajale sellega 

tekitatud otsese varalise kahju. 

8.10. Kiirabibrigaadi pidajal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Haigekassale ette 

vähemalt 6 kuud. 

8.11. Pool ütleb lepingu üles kirjaliku ülesütlemisavalduse tegemisega teisele Poolele. Ülesütlemine 

jõustub avalduse teatavakstegemisega teisele Poolele. 

8.12. Kui Pool võib vastavalt seadusele või lepingule lepingu üles öelda, vabastab ülesütlemine mõlemad 

Pooled nende lepinguliste kohustuste täitmisest. Kuni ülesütlemiseni tekkinud lepingust tulenevad õigused 

ja kohustused jäävad kehtima. 

 

9. Lõppsätted 

9.1. Igasugused lepingu alusel nõutud või antud teated peavad olema kirjalikus vormis, olles adresseeritud 

lepingus näidatud aadressidele või muudele hiljem Poole poolt teisele Poolele teatatud aadressidele.  

9.2. Lepingu ühe sätte muutmine või rakendamise võimatus ükskõik millises osas ei mõjuta teiste sätete 

kehtivust või rakendamist ja need jäävad teistsuguste kokkulepete puudumisel kehtima täies ulatuses. 

9.3. Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei 

anna tulemusi, lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras. 

9.4. Lepingu lisasid käsitlevad Pooled lepingu lahutamatute osadena. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

 

10. Lepingu lisad 

10.1. Lepingu lahutamatuks osaks on järgmised lisad: 

10.1.1. Kiirabibrigaadi pidaja teeninduspiirkonnad, kiirabibrigaadide paiknemine, kiirabibrigaadide arv ja 

liik (lisa 1); 

10.1.2. Kiirabiteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi sihttasemed (lisa 2); 

10.1.3. Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid osutatud kiirabiteenuse kvaliteedi hindamiseks. 

Hospitaliseerimist eeldavad juhtumid (lisa 2 osa A); 

10.1.4. Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid osutatud kiirabiteenuse kvaliteedi hindamiseks.  

Hospitaliseerimist mitte-eeldavad juhtumid (lisa 2 osa B); 

10.1.5. Kiirabi rahaline lisa (lisa 3); 

10.1.6. Kiirabiarve formaat (lisa 4); 

10.1.7. Kiirabiarve detailne formaat (lisa 5). 

 


