
Riigihanke „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine“  

hankelepingu projekt 

 
1. LEPINGU POOLED 

1.1. OÜ/AS….., registrikood…., keda esindab juhatuse liige .……. (edaspidi Täitja) ja 

Tartu Kutsehariduskeskus, registrikood 75024308, keda esindab direktor Tõnis 

Lukas (edaspidi Tellija), keda koos nimetatakse edaspidi Poolteks, sõlmisid käesoleva 

Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamise hankelepingu (edaspidi Leping). 

2. LEPINGU OBJEKT JA ÜLDSÄTTED 

2.1. Lepingu objektiks on Tartu Kutsehariduskeskuses Wordpressi ja Wordpressi 

moodulite, pistikprogrammide, integratsioonide juurde kuuluvate tarkvarade 

jätkuarendamine, koolitus ning nõustamine infosüsteemi efektiivseks kasutamiseks  

(edaspidi Töö).  

2.2. Käesoleva Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled oma tegevuses Eesti Vabariigi 

Autoriõiguse seadusest, Võlaõigusseadusest ning muust Eesti Vabariigi kehtivast 

seadusandlusest. 

2.3. Töö tulemi autoriõigused kuuluvad Tellijale. 

2.4. Töö tulem kuulub kasutamiseks Tartu Kutsehariduskeskuses. 

3. ORGANISATSIOON JA KOORDINAATORID 

4.1. Pooled moodustavad Lepingu täitmise jaoks projektorganisatsiooni, mis koosneb 

juhtrühmast ja projektirühmast.   

4.2. Juhtrühma juhib Tellija esindaja ja rühma sekretäriks on projekti eest vastutav Täitja 

koordinaator, kes protokollib kõik juhtrühma koosolekud ja otsused. Mõlemad Pooled 

allkirjastavad koosoleku protokolli. 

4.3. Juhtrühm kontrollib, et Töö vastab Lepingu ja selle lisade tingimustele. 

4.4. Juhtrühm on volitatud tegema otsuseid Töö sisu, teostuse ja teostusmeetodi osas. 

4.5. Mõlemad Pooled määravad esindajad juhtrühma:  

4.5.1. [ees- ja perenimi], [email], [telefon], Tellija; 

4.5.2. [ees- ja perenimi], [email], [telefon], Täitja 

4.6. Töö paremaks koordineerimiseks ja informatsiooni vahetamiseks määravad Pooled 

koordinaatorid. 

4.6.1. Täitja koordinaator: [ees- ja perenimi], [email], [telefon] 

4.6.2. Tellija koordinaator: [ees- ja perenimi], [email], [telefon] 

4.7. Koordinaatorid vastutavad eelkõige Pooltevahelise kirja- ja informatsioonivahetuse eest, 

kokku lepitud ajakavas püsimise ja Tööga seotud ülesannete täitmise või delegeerimise 

eest. 

4.8. Koordinaatoritel on õigus aktsepteerida või mitte aktsepteerida Arendussprindi vastuvõtu 

protokoll ning saata ja vastu võtta Lepinguga seotud kirjavahetust. 

4.9. Koordinaatorid korraldavad projektrühma koosolekuid vähemalt kord nädalas 

kokkulepitud tähtaegadel ja teemadel. Koosolekuid peetakse kas Tellija ruumides või 

järelvaadatava videokonverentsi teel. Koosolekud on kehtivad, kui mõlema Poole 

koordinaatorid on kohal. Iga koosoleku kohta tehakse kokkuvõte ja saadetakse Pooltele 

e-posti teel kooskõlastamiseks.  

4.10. Koordinaatoreid võib muuta igal ajal, andes sellest ette teada e-posti teel vähemalt 2 

tööpäeva enne muudatuse jõustumist. 

4. TÖÖDE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED 

4.1. Mõlemad Pooled on nõus, et Arendussprindi ja Lõpliku arendusetapi vastuvõtu 

protokolliga kinnitatakse Tööde realiseerimine ja protokollis kirjeldatud tulemite 

üleandmine. Protokolli vorm on ette antud Lepingus  Lisa 3 ja Lisa 4.  



4.2. Arendussprindi aktsepteerimine: 

4.2.1. Iga arendussprint lõpeb, kui Täitja annab tulemid üle Tellijale vastavalt 

Lepingu Lisas 1. Arendusleping toodud ajakavale ja maksumusele. Enne 

tulemite üleandmist peab Täitja teostama esialgse vastuvõtu testi.  

4.2.2. Täitja valmistab ette ja edastab e-posti teel üleantavate tulemite vastuvõtu 

protokolli peale igat arendussprinti. Tulemid loetakse Tellijale üleantuks, kui 

tulemid on Täitja poolt paigaldatud, kokkulepitud dokumentatsioon on Täitja 

poolt edastatud Tellijale Tellija Prelive keskkonda. 

4.2.3. Pärast tulemite üleandmist teostab Tellija Arendussprindi vastuvõtukontrolli. 

Tellija aktsepteerib või jätab aktsepteerimata Arendussprindi vastuvõtu 

protokolli teavitades sellest e-posti teel. 

4.3. Arendusetapi aktsepteerimine: 

4.3.1. Iga arendusetapi lõppedes testitakse ja kontrollitakse kõiki üleantud 

infosüsteemi tulemeid kui tervikut mõlema Poole poolt. 

4.3.2. Arendusetapp loetakse lõpetatuks, kui kõik arendussprindi tulemid on 

aktsepteeritud Lõpliku arendusetapi vastuvõtu protokolliga, kokkulepitud 

dokumentatsioon on Täitja poolt edastatud Tellijale, Täitja on parandanud kõik 

esialgse vastuvõtu testi või Lõpliku arendusetapi vastuvõtukontrolli käigus 

leitud vead. 

4.3.3. Kui viga või nõuetele mittevastavust pole võimalik parandada, võib Tellija 

tulemi aktsepteerida, kuid sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda maksumuse 

vähendamist mittevastava tulemi maksumuse võrra. Maksumuse vähendamisel 

arvestatakse ka Tellija vajadust kasutada tulemit soovitud eesmärkidel. 

4.3.4. Arendusetapp aktsepteeritakse Lõpliku arendusetapi vastuvõtuprotokolli 

allkirjastamisel Poolte juhtrühma liikmete poolt. 

4.4. Tellijal on õigus vastuvõtu protokollid aktsepteerida või mitte aktsepteerida 10 

(kümme) tööpäeva jooksul. Kui kümne tööpäeva jooksul Tellija ei ole aktsepteerinud 

või mitte aktsepteerinud vastuvõtu protokolle, siis käsitletakse seda kui üleantavate 

tulemite aktsepteerimist Tellija poolt. 

4.5. Vastuvõtu protokollide mitteaktsepteerimise korral kirjeldab Tellija protokollis vead 

või nõuetele mittevastavused või muud tagasilükkamise põhjused.  

4.5.1. Täitja peab likvideerima kõik protokollides kirjeldatud mitteaktsepteerimise 

põhjused 10 (kümme) tööpäeva jooksul. 

4.5.2. Kõik maksed mitteaktsepteeritud Tööde eest peatatakse ajaks, kuni Täitja on 

likvideerinud kõik vastuvõtu protokollides kirjeldatud puudused ja need on 

aktsepteeritud Tellija poolt täiendava vastuvõtu protokolliga. 

5. KONFIDENTSIAALSUS 

5.1. Enne Lepingu jõustumist on Pooled allkirjastanud eraldiseisva 

Konfidentsiaalsuslepingu, mis reguleerib Poolte vahelisi konfidentsiaalse 

informatsiooniga seotud kohustusi. 

6. MAKSUMUS JA MAKSETINGIMUSED 

6.1. Lepingu kogumaksumus on …………… eurot koos käibemaksuga (summa sõnadega). 

6.2. Arvete esitamine ja maksmine toimub etappide kaupa:  

6.2.1. 50% (viiskümmend protsenti) iga Töö maksumusest makstakse, kui Töö on 

lõpetatud ja arendussprindi tulemid on üle antud ning aktsepteeritud 

Arendussprindi vastuvõtu protokolliga. 

6.2.2. 50% (viiskümmend protsenti) iga Töö maksumusest makstakse, kui Töö on 

lõpetatud ja üleantud ning aktsepteeritud Lõpliku arendusetapi vastuvõtu 

protokolliga. 

6.3. Kõik arenduseks vajalikud Tööd, tehakse Täitja poolt hinnapakkumuse tabelis toodud 



spetsialistide tunnihindadega. 

7. POOLTE ÕIGUSED 

7.1. Tellijal on õigus saada infosüsteemi koolitust, infosüsteemi seadistamise nõustamist, 

andmetöötlust ning personaalset infosüsteemi arendust mahus kuni 8 tundi 

arendusetapi kohta. 

7.2. Tellijal on õigus pidada paralleelselt arenduseks kasutatava infosüsteemiga veel ka 

Prelive ja LIVE infosüsteemi. 

7.3. Tellijal ei ole õigust infosüsteemi müüa või rentida kolmandatele isikutele. 

7.4. Täitjal on õigus infosüsteemi arenduskeskkonda seisata uuenduste tegemiseks igal 

päeval ajavahemikul kell 8:00-17:00 kogupikkusega kuni 15 minut või mõnel muul ajal 

kuni 2h ilma ette teatamata. Pikemad seisakud tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

8. POOLTE KOHUSTUSED 

8.1. Täitja kohustub arendama infosüsteemi kooskõlas kehtiva seadusandluse, heade tavade 

ning Tellija soovidega. 

8.2. Täitja kohustub Töö käigus ilmnevad vead parandama 10 tööpäeva jooksul vea 

teatavaks saamise hetkest. 

8.3. Täitja kohustub kinni pidama kokkulepitud ajagraafikust Arenduslepingus, v.a. juhul, 

kui ajagraafikust mitte kinnipidamine on tingitud Telliia tegevusest/tegevusetusest. 

8.4. Täitja kohustub esimesel võimalusel teavitama Tellijat töötavas infosüsteemis peale 

juurutamist ilmnenud probleemidest ning pakkuma lahendust tekkinud probleemide 

kõrvaldamiseks. 

8.5. Täitja kohustub tagama integratsioonide käigus loodud ühenduste skriptide vigadeta 

töötamise. 

8.6. Täitja kohustub tagama integratsioonide käigus loodud ühenduste skriptide korrektselt 

seadistatud automaatkäivituse. 

8.7. Tellija kohustub tagama Täitjale integratsioonide käigus loodud ühenduste skriptide 

tööle seadistamiseks vajalikud õigused. 

8.8. Tellija kohustub heaperemehelikult kasutama infosüsteemi ning abistama 

informatsiooni edastamisega Täitjat arendustöö juures. 

8.9. Tellija kohustub osalema infosüsteemi testimises. 

8.9.1. Tellija võib kaasata testimisse kolmandat osapoolt. 

8.10. Tellija kohustub esimesel võimalusel teavitama Täitjat ilmnenud tõrgetest. 

8.11. Infosüsteem paikneb Tellija kulul TKHK veebimajutuse partneri serverites ning Täitja 

kohustub: 

8.11.1. välistama kolmandate isikute ligipääsu Tellija andmetele infosüsteemis; 

8.11.2. aitama Lepingu lõppemisel kolida infosüsteemi Tellija poolt näidatud 

serverisse. 

8.12. Täitja kohustub tegema kõik endast oleneva, et takistada kolmandate isikute 

volitamata ligipääse Tellija andmetele või varukoopiatele, seda nii infosüsteemi 

operatsioonisüsteemi tasandil kui infosüsteemi funktsionaalsuse tasandil. 

8.13. Tellija kohustub tegema kõik endast oleneva, et takistada kasutajakontode kasutamist 

kolmandate isikute poolt. 

9. POOLTE VASTUTUS 

9.1. Tellija vastutab oma kohustuste täitmise eest andmete sisestamisel ning infosüsteemi 

arendustööks vajalike andmete esitamisel personaalsete arendustööde peatumisega 

kuni kohustuste täitmiseni. 



9.2. Täitja, kui juriidilise isiku likvideerimisel kuulub infosüsteem Tellijale koos juurde 

kuuluva dokumentatsiooniga. 

9.3. Infosüsteemi vead on Lepinguperioodil Täitja kohustatud likvideerima mõistliku aja 

jooksul (10 tööpäeva) pärast veateate esitamist Tellija poolt.  

10. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS 

10.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepinguga seotud 

informatsiooni, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Kumbki Pool ei või nii Lepingu 

kehtimise ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist kasutada ega avaldada ilma teise 

Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, Lepingu täitmise käigus teatavaks saanud 

informatsiooni. 

11. LÕPPSÄTTED 

11.1. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

kummalegi Poolele jääb üks eksemplar. 

11.2. Lepingu muudatused ja lisad peavad olema kirjalikus vormis ning allkirjastatud 

mõlema Poole poolt. 

11.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe 

mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

12. LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPETAMINE 

12.1. Leping jõustub alates allkirjastamise hetkest mõlema Poole poolt ning kehtib 1 (üks) 

aasta või varem, kui hankelepingu maht (maksumus) on täitunud. 

12.2. Lepingu võib lõpetada enne tähtaega Lepingu rikkumisel ühe või teise Poole poolt. 

12.3. Tellija võib Lepingust loobuda ühekuulise etteteatamise tähtajaga. 

12.4. Täitja kohustub Lepingut täitma kuni Lepingu lõppemiseni või kuni Täitja, kui 

juriidilise isiku likvideerimiseni. 

13. POOLTE KONTAKTANDMED 

13.1. Täitja esindaja kontaktandmed: 

13.1.1. …………. 

13.1.2. Projektijuhid …………… 

13.2. Tellija esindaja kontaktandmed: 

13.2.1. lT teenistuse juhataja Silver Püvi, 56954607 

13.2.2. Kommunikatsiooni juht Kaire Mets, 5066568 

13.2.3. Digiturunduse spetsialist Allar Säks, 56711722 

 

14. POOLTE ALLKIRJAD: 

Tellija:      Täitja: 

Tartu Kutsehariduskeskus   OÜ/AS 

Registrikood: 75024308     Registrikood: ……….. 

Aadress: Kopli 1, 50115 Tartu    Aadress: ………….. 

Telefon: 736 1860     Telefon: ………….. 

E-post: info@khk.ee     E- post: …………..ee   

 

Esindaja nimi: Tõnis Lukas    Esindaja  nimi: …………….. 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

  

mailto:info@khk.ee
mailto:info@goldwell.ee


Lisa 1.  Arendusleping 

  
Arendus 

sprindi tähis 

Töökirjeldus Arenduse 

eesmärk 

Tähtaeg Tartu KHK 

poolne 

vastutaja 
     

     

     

     

     

     

     

 

 

   Töömaht tundides   

Algus Lõpp 

Arendus 

sprindi 

tähis 

projekti- 

juhile 

analüü- 

tikule 
arendajale testijale 

kasutus- 

mugavuse 

eksperdile 

Maksumus 

(€) KM-ta 

Maksumus 

(€) KM-ga 

  Sprint 1      €0.00 €0.00 

  Sprint 2      €0.00 €0.00 

  Sprint 3      €0.00 €0.00 

  Sprint 4      €0.00 €0.00 

  Sprint 5      €0.00 €0.00 

  Sprint 6      €0.00 €0.00 

  SUMMA KOKKU: €0.00 €0.00 

  



Lisa 2. Arendussprindi vastuvõtu protokoll nr ……  [pp/kk/aaaa] 

  

Käesoleva dokumendiga kinnitab Täitja, et loetletud Tööd on teostatud ja selle arendussprindid 

antakse üle Tartu Kutsehariduskeskusele vastavalt Lepingule, mis on sõlmitud [pp/kk/aaaa] 

  

Nr Teostatud Töö number ja nimetus  50% Töö maksumusest 

EUR+KM 

1.     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

  KOKKU         

  

Lisainformatsioon 

  

  

  

  

  

  

  

Käesolev protokoll on aluseks Täitja poolt arve esitamiseks teostatud tööde eest 50% ulatuses. 

  

  

  

  

Tellija                                                                      Täitja 

/allkirjastatud digitaalselt/                                     /allkirjastatud digitaalselt/ 

  



Lisa 3. Lõplik arendusetapi vastuvõtu protokoll nr ……  [pp/kk/aaaa] 

 

Käesoleva dokumendiga kinnitatakse Täitja poolt arendusetapi käigus valminud 

arendussprintide vastuvõtmine koos kõikide infosüsteemi toimimistega, mis on kirjeldatud HD 

lisa 1 Tehnilises kirjelduses [pp/kk/aaaa] 

Nr   

Teostatud Töö number ja nimetus  

  

50% Töö 

maksumusest 

EUR+KM 

1.     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

  KOKKU         

  

Lisainformatsioon 

  

  

  

  

  

  

  

Käesolev protokoll on aluseks Täitja poolt arve esitamiseks teostatud tööde eest 50% ulatuses. 

  

  

Tellija                                                                      Täitja 

/allkirjastatud digitaalselt/                                     /allkirjastatud digitaalselt/ 


