
Koostööleping nr ... 
                           
Tervise Arengu Instituut, registrikood 70006292, asukoht Hiiu 42, 11619 Tallinn (edaspidi: TAI või Pool), 
keda põhimääruse alusel esindab direktor Annika Veimer  
ja  
..., registrikood ..., asukoht ... (edaspidi:  KOV või Pool), keda esindab põhimääruse alusel ... (edaspidi 
koos kui Pooled), sõlmivad käesoleva koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 
  
1. Lepingu eesmärk ja objekt 
Lepingu eesmärk on toetada laste vaimset tervist ja heaolu läbi VEPA Käitumisoskuste Mängu (edaspidi 
metoodika) kvaliteetse rakendamise …  õppeaastal … valla järgmistes koolides: ... 
Lepingu objekt on määratleda Poolte koostöö üldpõhimõtted ja tegevused metoodika rakendamisel. 
 
2. Osapoolte õigused ja kohustused 
2.1. Käesoleva lepinguga kohustub TAI: 

2.1.1. leidma programmiga liitumisest huvitatud koolid, sõlmima nendega koostöölepingud ning 
koguma õpetajate sooviavaldusi; 

2.1.2. läbi viima VEPA koolituse liituvatele õpetajatele ja tugipersonali liikmetele ning lühendatud 
koolituse kooli juhtkonna esindajatele, millest teavitab KOV-i hiljemalt 14 päeva enne 
nende toimumist;  

2.1.3. aitama KOV-il leida igale õpetajale mentori ning toetama mentorit tema ülesannete 
täitmisel: sh õpetajate juhendamine, kohtumised juhtkonnaga, teavitusüritused koolis, 
kovisioonid; 

Mentorite täpsem tööjuhend on leitav siit.   
2.1.4. korraldama täiendkoolitusi ja koosolekuid koolitajatele ja mentoritele nende pädevuse 

hoidmiseks ja tõstmiseks; 
2.1.5. korraldama vajadusel kohtumisi KOV-i esindaja(te)ga metoodika rakendamise 

ülevaatamiseks ja kohandamiseks; 
2.1.6. jagama KOV-ile vajadusel lisainfot metoodika rakendamise tegevuste kohta ning 

piirkonnapõhiseid üldistatud kokkuvõtteid kogutud tagasisidest ja tulemustest. 
 

2.2. TAI-l on õigus: 
saada täiendavat infot KOV-i poolt läbiviidavate tegevuste osas (sh mentoritega lepingute 
sõlmimine ja töötasu maksmise tähtajad). 

 
2.3. Käesoleva lepinguga kohustub KOV: 

2.3.1. leidma vajadusel koolituste läbiviimiseks sobivad ruumid (punkt nr 2.1.2); 
2.3.2. leidma koostöös TAI ja kooliga igale liituvale õpetajale mentori, kellega KOV sõlmib töö 

tasustamiseks lepingu; 
2.3.3. informeerima TAI-d mentoritega sõlmitud lepingutes sätestatud tööde üleandmis-

vastuvõtmise tähtaegadest esimesel võimalusel pärast lepingute jõustumist; 
2.3.4. osalema punktis 2.1.5 nimetatud kohtumistel; 
2.3.5. jagama läbiviidavate tegevuste kohta täiendavat infot vastavalt punktile nr 2.2.   
 

2.4. KOV-il on õigus: 
2.4.1. huvi korral osaleda kooli juhtkonna esindajatele suunatud koolitusel (punkt nr 2.1.2);  
2.4.2. küsida TAI-lt täiendavat infot metoodika tegevuste, tagasiside ja tulemuste kohta; 

https://www.vepa.ee/assets/2021/06/Mentori_t-juhend.pdf


2.4.3. küsida TAI-lt väljavõtteid tehtud töödest nende mentorite kohta, kellega on sõlmitud 
leping. 

 
3. Lepinguperiood 
Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni … 
 
4. Lepinguga seotud kulude katmine 
4.1. TAI katab metoodika koolituste (punktid nr 2.1.2 ja 2.1.4) läbiviimisega seotud kulud (v.a majutus-, 

transpordi- ja asenduskulu), metoodika materjalikulud.  
4.2. KOV katab mentori töötasu vastavalt mentori poolt esitatud töödele.   
 
 
5. Volitatud esindajad 
5.1. TAI volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on …, e-post …, tel …. 
5.2. KOV-i volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on …, e-post …, tel … 
  
6. LÕPPSÄTTED 
6.1. Pooled kohustuvad teavitama üksteist koheselt, kui ilmneb tegevuste katkestamist põhjustavaid 

asjaolusid. Juhul kui 1 (ühe) kuu jooksul alates tegevuste katkestamise päevast ei ole võimalik 
tegevuste läbiviimist jätkata, on kummalgi Poolel õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt. 

6.2. Pooled teevad koostööd avalike suhete valdkonnas, mis hõlmab kolmandate isikute teavitamist 
Poolte koostööst. 

6.3. Lepingut võib muuta Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega. TAI-l on lepingu rikkumisel õigus leping 
ühepoolselt lõpetada.  

6.4. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.  
6.5. Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. 
 
  
Tervise Arengu Instituut                                                          Kohalik omavalitsus 
 
 (allkirjastatud digitaalselt)                                                      (allkirjastatud digitaalselt)  
 


