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4) 16-aastasele alaealisele töötajale,
kes ei ole koolikohustuslik, ja 17aastasele töötajale jääb 24-tunnise
ajavahemiku jooksul vähem kui 17
tundi järjestikust puhkeaega.
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kalendripäeva
1) 7–12-aastasel – 3 tundi päevas ja
kalendriaastas. Kui alaealine on tööl 15
15 tundi seitsmepäevase ajavahekalendripäeva, siis peab talle töölepingu
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sul.
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tööle tähtajalise töölepinguga, siis ei tohi
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