
Koostööleping nr … 
  

Tervise Arengu Instituut, registrikood 70006292, asukoht Hiiu 42, 11619 Tallinn, keda põhimääruse alusel 
esindab direktor Annika Veimer (edaspidi TAI või Pool) ja 
  
…, registrikood …, asukoht …, keda esindab … (edaspidi Kool või Pool) sõlmisid käesoleva 

partnerluslepingu (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 Koolis. Metoodika terviklik rakendamine toetab nii õpetaja 
professionaalset arengut, õpilaste heaolu kui ka koolikultuuri tervikuna. 
Lepingu objekt on määratleda Poolte koostöö üldpõhimõtted ja tegevused metoodika rakendamisel. 
 
2. Osapoolte kohustused ja õigused 
 
2.1. Käesoleva lepinguga kohustub TAI 

2.1.1. läbi viima liituvatele õpetajatele ja tugipersonali liikmetele VEPA koolituse esimese 
õppeaasta jooksul ning piirkondlikke koostööpäevi kõikidele VEPA koolituse läbinutele;  

2.1.2. läbi viima lühendatud koolituse kooli juhtkonna esindajatele; 
TAI teavitab kooli koolituste toimumisest hiljemalt 14 päeva enne nende toimumist.  

2.1.3. jagama koolitustel osalejatele metoodika materjalid;  
2.1.4. aitama leida igale õpetajale mentori ning toetama mentorit tema ülesannete täitmisel: 

õpetajate juhendamine, kohtumised kooli juhtkonnaga, teavitusüritused Koolis, 
kovisioonid. Mentorite täpsem tööjuhend on leitav siit.  

2.1.5. korraldama täiendkoolitusi koolitajatele ja mentoritele nende pädevuse hoidmiseks ja 
tõstmiseks;  

2.1.6. teavitama Kooli, kui antud Kooli õpetajaga soovitakse teha intervjuud, filmida tema tunde 
vms; 

2.1.7. jagama üldistatud kokkuvõtteid kogutud tagasisidest õpetaja, õpilaste, lapsevanemate ja 
koolijuhi rahuolust metoodika rakendamisega Koolis; 

2.1.8. kajastama Kooli nime programmi kodulehel rakendavate koolide nimekirjas. 
 

2.2. TAI-l on õigus 
2.2.1. teha muudatusi koolituskavas ja õppematerjalides, hoides need vastavuses metoodika 

uuendustega;  
2.2.2. kontrollida metoodika rakendamise kvaliteeti ning mahtu tunnivaatluste ajal; 
2.2.3. koguda andmeid mentorite tehtud tööde kohta ja neid andmeid analüüsida. 

 
2.3.  Käesoleva lepinguga kohustub Kool 

2.3.1. võimaldama õpetajatel, tugipersonali- ja juhtkonnaliikmetel osaleda TAI poolt 

korraldatavatel koolitustel ja kohtumistel (punktid nr 2.1.1 ja 2.1.2).  

2.3.2. hoidma heaperemehelikult kõiki metoodika materjale; 
2.3.3. soodustama koostööd mentoriga, sh võimaldama mentoril täita oma tööülesandeid ning 

vajadusel hoida oma pädevust (punktid nr 2.1.4 ja 2.1.5); 
2.3.4. võimaldama õpetajal ja mentoril tutvustada metoodikat Koolis, nt hoolekogu koosolekul, 

lapsevanemate üldkoosolekul või õppenõukogus; 
2.3.5. teavitama TAI-d kui Kool soovib avalikult (tele- ja raadiointervjuud, artiklid jms) kajastada 

metoodika rakendamist Koolis ja jagada metoodika rakendamise kogemust teiste 
haridusasutustega. 
 

https://www.vepa.ee/assets/2021/05/Mentori_t-juhend.pdf


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 metoodika sisu ja rakendamist puudutavaid ettepanekuid. 

  
3. Lepinguperiood 
Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni … 

 
4. Lepinguga seotud kulude katmine 
4.1. TAI katab õpetaja koolituste läbiviimisega seotud kulud (v.a õpetaja majutus-, transpordi- ja 

asenduskulu), metoodika litsentsitasu ja materjalikulud (punktid nr 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3).  
4.2. TAI katab mentorite koolituste ja koosolekute läbiviimisega seotud kulud, sh vajadusel mentorite 

majutus- ja transpordikulu (punkt nr 2.1.5). 
4.3. … (TAI või Kool) katab mentori töötasu vastavalt mentori poolt esitatud töödele.   

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

individuaalselt täidetud sooviavalduse, mis on lepingu lahutamatu osa ja selle vorm on kättesaadav 
siit. 

5.2. Tegevuste elluviimisel peavad nii TAI kui ka Kool lähtuma VEPA programmi heast tavast, mis on 
lepingu lahutamatu osa ja on kättesaadav siit.  

5.3. Nii TAI-l kui Koolil on kohustus järgida tööprotsessides kehtivaid andmekaitse nõudeid. 
5.4. Lepinguperioodil ja pärast selle lõppu on metoodika rakendamise õigus ainult metoodika koolituse 

läbinutel. Metoodikat rakendavatel õpetajatel ja muul personalil ei ole õigust koolitada teisi 
õpetajaid, õpetada metoodikat teistes haridusasutustes ega jagada materjale teiste haridusasutuste 
esindajatega. 
 

6. Volitatud esindajad 
6.1. TAI volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on …, tel …, e-post …. 
6.2. Kooli volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on …, tel +372 …, e-post ...   
6.3. VEPA programmis osalevad õpetaja(d) esitavad Kooli volitatud esindaja või koolijuhi poolt 

kooskõlastatud elektroonilise avalduse (punkt nr 5.1). 
 
7. Lõppsätted 
7.1. Lepingut võib muuta Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega. TAI-l on lepingu rikkumisel õigus leping 

ühepoolselt lõpetada.  
7.2. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.  
7.3. Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. 
 

 
 

Tervise Arengu Instituut     Kool 

 (allkirjastatud digitaalselt)       (allkirjastatud digitaalselt) 

 

https://forms.gle/6LDtdMTNKsSK7nTW8
https://www.vepa.ee/assets/2021/06/VEPA_hea_tava-1.pdf

