
Partnerlusleping nr …  
  

Tervise Arengu Instituut, registrikood 70006292, asukoht Hiiu 42, 11619 Tallinn, keda põhimääruse 
alusel esindab direktor …. (edaspidi TAI või pool) ja 
  
Kooli nimi, registrikood …, asukoht …, keda esindab koolijuht  ____ (nimi) (edaspidi kool või pool) 
sõlmisid käesoleva partnerluslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas. 
  
Leping on sõlmitud Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis 
olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“  (kood: 2014-
2020.2.07.004.01.15-0003) raames toetatava tegevuse 2.1 „Käitumisoskuste Mängu arendamine ja 
laiendamine  õpilaste koolis toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise 
ennetamiseks“  elluviimiseks. 
  
1. Lepingu eesmärk 
1.1. Lepingu eesmärk on reguleerida õpetajatel VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika omandamist 

täies mahus ning metoodika kvaliteetse rakendamise toetamist koolis. VEPA metoodika terviklik 
rakendamine toetab nii õpetaja professionaalset arengut, õpilaste heaolu kui ka koolikultuuri 
tervikuna. 

1.2. VEPA Käitumisoskuste Mängu täies mahus omandamine ja rakendamine õpetaja poolt tähendab 
VEPA litsentsi üleandmist koolile, mis kehtib ka peale lepingu kehtivuse perioodi lõppu. 

 
2. Lepingu objekt 

Lepingu objektiks on poolte koostöö põhimõtted VEPA Käitumisoskuste Mängu omandamisel täies 
mahus ning metoodika kvaliteetses rakendamises koolis.  

 
2.1. Käesoleva lepinguga kohustub TAI 

2.1.1. võimaldama koolile litsentsi, mis sisaldab koolituste läbiviimist ja metoodika materjale;  
2.1.2. läbi viima liituvale õpetajale VEPA koolitusi vähemalt 24 akadeemilise tunni ulatuses 1. 

õppeaasta jooksul; 
2.1.3. andma õpetaja kasutusse kõik vajalikud materjalid edukaks VEPA metoodika 

rakendamiseks;  
2.1.4. võimaldama VEPA koolituse läbinud õpetajal osaleda VEPA õpetajate 

refleksioonipäevadel ja kovisiooni grupis; 
2.1.5. väljastama tõendi koolituse piisavas mahus läbinud õpetajale; 
2.1.6. tagama regulaarse juhendamise VEPA mentori poolt alates …. kuni …., sh tunnivaatlused 

kuni …. korda.  
2.1.7. initsieerima mentori, koolijuhi ja õpetaja kokkusaamisi …  korda, et saada ülevaadet 

metoodika rakendamise tulemustest, korjata ja anda jooksvat tagasisidet, teha 
kokkuvõtet toimunud tegevustest ning vajadusel kavandada teisi kokkusaamisi (nt VEPA 
metoodika tutvustamine hoolekogus või üldkoosolekul); 

2.1.8. teavitama koolijuhti koheselt esile kerkinud muudatustest koolituskavas ning tekkinud 
küsimustest ja probleemidest; 

2.1.9. teavitama kooli, kui antud kooli õpetajaga soovitakse teha intervjuud, filmida tema tunde 
vms; 

2.1.10. hoidma konfidentsiaalsena metoodika hindamisel kasutatavaid aruandlusdokumente; 
2.1.11. jagama üldistatud kokkuvõtteid kogutud tagasisidest õpetaja, õpilaste, lapsevanemate 

ja koolijuhi rahuolust metoodika rakendamisega koolis; 
2.1.12. kajastama kooli programmi kodulehel rakendavate koolide nimekirjas; 
2.1.13. katma õpetaja koolituste läbiviimise (v.a õpetaja transport koolitusele ja sellega 

seotud asendustasud ja majutus) ja õpetaja juhendamisega seotud kulud; 
2.2. TAI-l on õigus 



2.2.1. teha muudatusi koolituskavas ja õppematerjalides, hoides need vastavuses VEPA 
metoodika uuendustega;  

2.2.2. TAI-l on õigus kontrollida VEPA metoodika rakendamise kvaliteeti ning mahtu 
tunnivaatluste ajal; 

2.2.3. esitada leppetrahv suuruses 500 (viissada) eurot ning nõuda tagasi litsentsi ja kõik 
üleantud materjalid, juhul kui VEPA programmiga liitunud õpetaja ei rakendata 
metoodikat täies mahus, keeldub koostööst mentoriga või katkestab lepingu perioodil 
programmi rakendamise ja temale ei leita asendusõpetajat samast koolist vastavalt 
punktile 4.5.   
 

2.3.  Käesoleva lepinguga kohustub kool 
2.3.1. võimaldama õpetajal osaleda kõikidel TAI poolt ettenähtud koolitustel (vähemalt 24 

akadeemilise tunni ulatuses) 1. õppeaasta jooksul;  
2.3.2. hoidma heaperemehelikult kõiki metoodika materjale; 
2.3.3. võimaldama õpetaja soovil osaleda metoodika refleksioonipäevadel ja kovisiooni 

gruppides; 
2.3.4. soodustama koostööd mentoriga ja võimaldama mentoril külastada õpetaja tunde kuni 

… korda. Mentor on TAI poolt määratud kolmas isik, kes juhendab ja toetab õpetajat 
metoodika rakendamisel; 

2.3.5. osalema …. ühiskohtumisel õpetaja ja mentoriga; 
2.3.6. võimaldama vajadusel õpetajal ja mentoril tutvustada VEPA programmi oma koolis, nt 

hoolekogu koosolekul, lapsevanemate üldkoosolekul või õppenõukogus; 
2.3.7. teavitama koheselt TAI-d üles kerkinud küsimustest ja probleemidest ning olema valmis 

koos lahendusi otsima; 
2.3.8. teavitama TAI-d kui kool soovib avalikult kajastada (tele- ja raadiointervjuud, artiklid jms) 

metoodika rakendamist koolis; 
2.3.9. andma jooksvat tagasisidet mentorile ja VEPA projektijuhile tagamaks parimat 

juhendamise kvaliteeti; 
2.3.10. kajastama kooli kodulehel VEPA metoodika logo ja tutvustavat informatsiooni;  
2.3.11. oma tegevuses tagama Vabariigi Valitsuse 12. september 2014. a määrusega nr 146 

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest 
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” 
kehtestatud tingimuste ning korra täitmise. Määrus on kättesaadav Internetiaadressilt: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001. 
 

2.4. Koolil on õigus 
2.4.1. saada üldistatud kokkuvõtted kogutud tagasisidest õpetaja, õpilaste, lapsevanemate ja 

koolijuhi rahuolust metoodika rakendamisega koolis;  
2.4.2. teha TAI-le VEPA programmi sisu ja rakendamist puudutavaid ettepanekuid. 

  
3. Lepinguperiood 
Leping kehtib alates selle sõlmimisest kuni … . 
 
4. Lepinguga seotud kulude katmine 
4.1. TAI katab õpetaja koolituste läbiviimise ja juhendamise, metoodika litsentsi ja materjalikulud (vt 

pp 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3).  
4.2. TAI ei kata koolitustega seotud transpordikulu, majutuskulu ega asendustasu (vt p 2.1.2, 2.1.4 ja 

2.1.7). 
4.3. Kooli jaoks on metoodika rakendamine tasuta, kui õpetaja rakendab VEPA Käitumisoskuste 

Mängu tervikuna ning osaleb kõikidel koolitustel.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001


4.4. Kui õpetaja ei saa koolitusel osaleda mõnel mõjuval põhjusel, siis tuleb oma puudumisest 
teavitada TAI-d esimesel võimalusel ning omandada koolitusel läbitud teemad omal käel, nt võttes 
ühendust mentoriga, kolleegidega, TAI esindajaga vms.  

4.5. Juhul kui koolist programmiga liitunud õpetaja katkestab lepingu perioodil programmi 
rakendamise ning koolis ei leita asendusõpetajat, kes rakendaks metoodikat edasi, siis on TAI-l 
õigus esitada leppetrahv suuruses 500 (viissada) eurot, mille aluseks on metoodika litsentsitasu, 
õpetaja koolitamiskulud ja materjalikomplekti hind. 

4.6. Juhul kui kohaldatakse lepingu punkti 4.5, siis on koolil võimalus uue õpetajaga liituda järgmisel 
õppeaastal.   
  

5. Erisätted 
5.1. VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga liitumiseks peab kool esitama õpetaja poolt 

individuaalselt täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud avalduse Lisa 1 vormil (Lisa 1). 
5.2. Tegevuste elluviimisel peavad nii TAI kui ka kool lähtuma VEPA programmi heast tavast, mis on 

lepingu lahutamata Lisa (Lisa 2).  
5.3. Nii TAI-l kui koolil on kohustus järgida tööprotsessides kehtivaid andmekaitse nõudeid. 
5.4. Lepinguperioodil ja pärast selle lõppu 31.12.2019 on metoodika rakendamise õigus ainult 

õpetajatel, kes on läbinud vastava TAI poolt korraldatud väljaõppe. 
5.5. Litsents ei anna VEPA metoodikat rakendavatele õpetajatele ega VEPA programmiga seotud 

koolijuhtkonnale õigust koolitada teisi õpetajaid, tutvustada VEPA metoodikat teistes 
haridusasutustes ega jagada materjale teiste haridusasutuste esindajatega.  
  

6. Volitatud esindajad 
6.1. TAI volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on projektijuht …, tel …, e-post …  
6.2. Kooli volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on koolijuht/õppejuht …(nimi), 

tel ... e-post .....  
6.3. Mentori teenust osutab VEPA programmi lepinguline mentor. 
6.4. VEPA programmis osalevad õpetajad on samad, nagu esitatud sooviavaldustes. 

 
7. Lepingu kehtivus  
7.1. Leping hakkab kehtima alates allakirjutamise hetkest.  
7.2. Leping kehtib kuni … .  

 
8. Lõppsätted 
8.1. Lepingut võib muuta pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega. TAI-l on lepingu rikkumisel õigus 

leping ühepoolselt lõpetada.  
8.2. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse Eesti 

õigust.  
8.3.  Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. 
 
8. Lepingu lisad 

Lepingu lahutamatuks lisadeks on: 
Lisa 1 –  VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi hea tava. 

 

 


