NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

I
13.04.2009 nr 390-k

TaIIinna linDa ja Narva linDa vahel solmitava
koosfijomemorandumi projekti heakskiitmine ning
volituse andmine Aleksander Ljudvigule

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Korraldusega kiidetakse heaks Tallinna ja Narva vaheI s61mitava koostoomemorandumi projekti
ning volitatakse abilinnapea Aleksander Ljudvigut koostoomemorandumile alIa kirjutama.

Korralduse eeln6u koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
Memorandumi eesmark on satestada koostOo Uldp6him6tted, mis on aluseks Tallinna ja Narva
Uhistegevuse kavandamiseI tervisedenduse ja Iinnaelanikele tervishoiuteabe tagamise
valdkonnas. Nimetatud Uhistegevuse eesmark on kujundada Iinnaelanike teadlikku
tervisekaitumist ning parandada elanike teadlikkust ravimite kasutamiseI, et vaItida ravimite
vaarkasutust.
Linnad Iepivad kokku alljargnevas:
I) edendada koostOod tervisedenduse ja ravimiteabe edastamise valdkonnas ning korraldada
Uksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusUhingute Uhistegevust;
2) vahetada venekeeIset ravimiteavet elanikkonnale nii kasimilUgiravimite (40 nimetust) kui ka
retseptiravimite (40 nimetust) osas;
3) seIgitada vaIja v6imalused UhisteI huvideI tuginevate tervisedenduslike koostOoprojektide
vaIjatootamiseks ja elluviimiseks;
4) kaasata meedia Iinnade Uhistegevuste kajastamisse;
5) vahetada teavet m6Iemas Iinnas toimuvate kohaIike, riikIike ja rahvusvaheliste
tervisedendusUrituste kohta, v6imaluse korraI kaasata neisse esinejana partnerlinnade spetsialiste.
KoostOomemorandumit v6ib Iinnade kokkuleppel taiendada konkreetsete tegevusplaanidega ning
oIukorra muutumisest Iahtuvalt seda muuta v6i parandada. KoostOomemorandumiIe volitatakse
alIa kirjutama Narva abilinnapead Aleksander Ljudvigu.

2. Oiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 16ike 1 kohaselt nii vald kui ka linn on avaIik
6iguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja omavaIitsusUksuse pohimaaruse aluseI ning
kehtestatud korras oma padevuse piires volikogu, volikogu esimees, valIa- v6i linnavalitsus ning
vallavanem v6i linnapea voi nende pooIt volitatud esindajad, § 35 16ike 5 kohaseIt on valIaI v6i
linnaI 6igus oma Ulesannete taitmiseks s61mida Iepinguid. Paragrahvi 62 15ike I punkti I
kohaselt vallad ja Iinnad v6ivad Uhiste huvide valjendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning
Uhiste Ulesannete taitmiseks tegutseda Uhiselt.

3.0tsus
3.1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Narva linna vahel s5lmitava
koostoomemorandumi projekt.
3.2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut Narva linna nimel aHa kirjutama punktis 1
nimetatud koostoomemorandumile.
3.3. Narva Linnakantseleil
teha korraldus teatavaks Aleksander Ljudvigule ja
Linnaarstiteenistusele.
4. Rakendussatted
4.1. Korraldus j5ustab seadusega satestatud korras.
4.2. Korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Narva Linnavalitsuse 13.04.2009
korralduse nr 390-k
LISA
Koost66memorand urn
Koost66memorandum on allkirjastatud
... ... ... ... ... ... ... .(aeg).

(koht )

.

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse
2009 korralduse nr
........ alusel abilinnapea Merike Martinson, ja
Narva linn, keda esindab
alusel abilinnapea Aleksander Ljudvig
(edaspidi molemad koos linnad),
- tuginedes vastastikusele huvile arendada koost66d tervisedenduse ja linnaelanikele
tervishoiuteabe tagamise valdkonnas;
- uhise eesmargiga parandada elanike teadlikkust ravimite kasutamisel, et valtida ravimite
vaarkasutust;
- lahtudes molema Iinna soovist varustada venekeelne elanikkond nii kasimuugi- kui ka
retseptiravimite venekeelsete annotatsioonidega;
- tuginedes vastastikusele huvile arendada koost66d Tallinna ja Narva linna vahel,
seavad eesmargiks elanikkonnale suunatud
linnaelanike tervisekaitumise kujundamise.

teavituskoostoo tihendamise ja

Linnad lepivad kokku alljargnevas:
1) edendada koost66d tervisedenduse ja ravimiteabe edastamise valdkonnas ning
korraldada uksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusOhingute
Ohistegevust;
2) vahetada venekeelset ravimiteavet elanikkonnale nii kasimuOgiravimite (40 nimetust)
kui ka retseptiravimite (40 nimetust) osas;
3) selgitada valja voimalused
Ohistel huvidel
koost66projektide valjat66tamiseks ja elluviimiseks;

tuginevate

tervisedenduslike

4) kaasata meedia linnade Ohistegevuste kajastamisse;
5) vahetada teavet molemas Iinnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste
tervisedendusurituste kohta, voimaluse korral kaasata neisse esinejana partnerlinnade
spetsialiste.
voib
linnade
kokkuleppel
taiendada
konkreetsete
Koost66memorandumit
tegevusplaanidega ning olukorra muutumisest lahtuvalt seda muuta voi parandada.
Memorandum on allkirjastatud kahes eestikeelses eksemplaris, millest kumbki linn saab
uhe.
Tallinna linna nimel

Narva linna nimel

Merike Martinson
Tallinna linn
Vabaduse valjak 7
10148 Tallinn

Aleksander Ljudvig
Narva linn
Peetri plats 5
20308 Narva

