Tallinna Ulikooli, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Narva linn a
KOOSTOOLEPING

Tallinn

14. mai 2018

Tallinna Ulikool (edaspidi iilikool), keda esindab iilikooliseaduse ja pohikirja alusel rektor Tiit
Land

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, keda esindab pohikirja alusel juhatuse esimees Eve East , Narva
Linnavalitsus, keda esindab linna pohimaaruse alusel linnapea Tarmo Tammiste (edaspidi pooled),
solmivad kaesoleva koostoolepingu (edaspidi leping) alljargnevas:
1. Lepingu eesmark:
1.1. Leping solmitakse eesmargiga tihendada ja arendada iilikooli ja poolte koostoosiderneid
nende huvi ja vaartusi silmas pidades.
1.2. Leping on raamleping. Konkreetsete ki.isimuste lahendamiseks solmivad iilikool ja
pooled vajadusel taiendavaid kokkuleppeid, mis vormistatakse kaesoleva lepingu lisana,
ja millega satestatakse too konkreetsed tingimused.
1.3. Ulikool ja pooled teevad koostood oppetoo, teadus- ja arendustegevuse ning avalike
suhete vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.
2. Koostoo oppevaldkonnas:
2.1. Ulikool loob pooltele voimalused tellida ulikoolilt sihtsuunitlusega oppekohti erialadel,
mis on maakonna ja linna koolides, asutustes ja ettevotetes taitmata. Oppekohtade
finantseerimise tingimused satestatakse iilikooli ja poolte vahel solmitavas lepingu lisas ;
iilikool ja pooled tootavad valj a motiveerivad instrumendid ulikooli Iopetanud
spetsialistide toole asumi seks Ida-Virumaale.
2.2. Ulikool ja pooled vahetavad teavet maakonnast ja linnast parit opetajakoolituse
tiliopilaste praktika korraldamiseks maakonna j a linna koolides.
2.3. Ulikool ja pooled loovad koolitusvoimalused rahuldamaks maakonna ja linna vajadust
sotsiaaltootajate, cpetajate, avaliku halduse ja teiste vastastikust huvi pakkuvate erialade
tootajate jarele.
2.4. Ulikool ja pooled teavitavad
taienduskoolituse valdkonnas.
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2.5. Ulikooli Uhiskonnateaduste Instituut (UTI) teavitab pooli riigiteaduste, oiguse ja
sotsiaaltoo ja teistes valdkondades kaitstud loputoodest ning voimaldab kasutada saadud
uurimistulemusi. Maakond ja linn teavitavad UTId maakonnale ja linnale
huvipakkuvatest magistri- ja doktoritoode teemadest. UTI ja pooled maaratlevad iga

aasta oppeaasta alguses voirnalikud uhist huvi pakkuvad magistri- ja doktoritoode
teemad ning jargnevalt tapsustavad nende realiseerimise voimalusi.
3. Koostoo teadus- ja arendustegevuse valdkonnas:
3.1. Ulikool viib labi oma tippkompetentsist lahtuvalt pooltele ja tilikoolile huvipakkuvad
rakendusuuringud, alustades avaliku halduse, sotsiaaltoo, oiguse, keskkonna ning
rekreatsiooni valdkonna rakendusproj ektidest; ulikool ja pooled tootavad valja uuringute
labiviimiseks vaj alikud finantseerimisskeemid, sh uhistaotlemine t5ukefondidest.
3.2. Pooled kaasavad tilikooli eksperdid maakonnaja linna arengu kavandamise protsessi.
3.3. Ulikool teavitab pooli enda poolt pakutavatest
teadustulemustel baseeruvatest projektiideedest.
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4. Koostoo avalike suhete valdkonnas:
4.1. Ulikool ja pooled teavitavad avalikkust omavahelisest koo stoost,
4.2. Ulikool korraldab maakonnas ja linnas Tallinna Ulikooli oppe-, teadus- ja
arengustegevust tutvustavaid uritusi; pooled korraldavad tilikoolis pooli tutvustavaid
uritusi.
4.3. Ulikool edastab poolte avaliku halduse, keskkonna, opetajate, ettev5tjate jt valdkondade
vorgustikele teavet taienduskoolituse, arendusprojektide, umberoppe jne voimalustest;
pooled annavad tilikoolile tilikooli infokanalites edastamiseks vajalikku infot.
5. Loppsatted:
5.1. Leping on solmitud viieks (5) aastaks; leping kehtib hetkeni, mil ilks allakirjutanutest
teatab oma soovist leping Iopetada;
5.2. Ulikool ja pooled korraldavad regulaarselt ulikooli rektoraadi ja vastavalt kokkuleppele
teiste tilikooli struktuuriuksuste, sh UTI, ja poolte esindajate vahelisi noupidamisi
koostootulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks.
5.3. Leping joustub selle allakirjutamisest ulikooli ja poolte poolt.
5.4 . Lepingu muudatused joustuvad nende allakirjutamisest tilikooli ja poolte poolt juhul,
kui ulikool ja pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Koik muudatused vormistatakse
kirjalikult lepingu lisana.
5.5. Ulikool ja pooled teavitavad kirjalikult voi kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis
viivitamatult koigist asjaoludest, mis voivad mojutada lepingu taitmist,
5.6. Lepingu taitmisega seotud tilikooli ja poolte vahe1ised teated edastatakse 1epingus
toodud kontaktaadressidel.
5.7. Leping on koostatud neljas vordvaarset juriidilist joudu omavas identses eksemplaris
kolmel lehel , mille iga tekstiga kaetud lehektilg on parafeeritud tilikooli ja poolte
esindajate poolt.

5.8. Olikooli ja poolte esindajad lepinguga seotud kusimustes on:
Tallinna Olikool
Priit Reiska
akadeemiline prorektor

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Arno Rossman
tegevdirektor
Narva Linnavalitsus
Ants Liimets
linnasekretar

6. Poolte andmed
Tallinna Olikool
Reg nr 74000112
Narva mnt 25
10120 Tallinn

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Keskvaljaku 1-301
41594 Johvi

Narva linnavalitsus
Peetri plats 5
20308 Narva

(
Tiit Land
Tallinna Olikooli
rektor

Tarmo Tammiste
Narva linnapea

