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TEENUSE OSUTAMISE RAAMLEPING
Kuupäev

nr
Koht

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikoodiga 90005872, asukohaga Raja 4C, 12616
Tallinn (edaspidi Sihtasutus), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ene Koitla
ja
……………………………..,
registrikoodiga
……………………………..,
asukohaga
……………………………………. (edaspidi Koolitaja), registrikood/isikukood ………………….,
asukoht/elukoht …………………., edaspidi eraldi nimetatud ka kui Pool ja ühiselt kui Pooled,
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1. Käesoleva
Lepingu
objektiks
on
koolituste
„……………………………..“,
„……………………………..“ läbiviimine koolituse kirjelduses märgitud mahus (edaspidi
nimetatud Koolitus või Töö), vastavalt käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele.
Koolituse
koht
ja
kuupäev
lepitakse
kokku
Koolituse
projektijuhiga.
Punktid 1.2 kuni 1.4 tekstid võivad muutud sõltuvalt koolitust rahastavast programmist.
1.2. Koolitused viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1
„Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme
“Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.150001) raames.
1.3. Koolitused viiakse läbi Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse
suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“
meetme "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine"
raames vastavalt haridus- ja teadusministri 17.07.2015.a. käskkirjaga nr 308 „Toetuse
andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse
arengu toetamine“ elluviimiseks“ kehtestatud tingimustele. Programmi „Õpetajate ja
koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ number on 2014-2020.1.02.001002.02.150002.
1.4. Koolitaja kohustub märgistama väljatöötatud e-koolituse ja õppematerjalid iseseisvaks
õppeks vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide
tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“.
2. Sihtasutuse poolne esindaja
2.1. Sihtasutus määrab oma esindaja, kes juhendab Tööde teostamist, vahendab Koolitaja ja
Sihtasutuse vahelist informatsiooni ja kontrollib Töö Lepingu tingimustele vastavust.
2.2. Sihtasutuse poolseks esindajaks on …………………………….., HITSA koolituse projektijuht
(edaspidi nimetatud Koolituse projektijuht), telefon +372 …………………………….., e-post:
…………………………….. .
3. Koolitaja kohustused
3.1. Koolitaja viib läbi Koolitused, tuginedes ProgeTiigri programmi raames väljatöötatud
õppematerjalidele ja -meetoditele ning Koolituste ajakavale.
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3.2. Koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel toetub koolitaja „Juhend kvaliteetse e-kursuse
loomiseks“
http://www.e-ope.ee/kvaliteet/juhend
kirjeldatud
koolitustel
läbiviimise
põhimõtetele ja koolitusel kasutatavad õppematerjalid vastavad „Digitaalse õppematerjali
loomise soovitused“ http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/ põhimõtetele.
3.3. Koolitaja
tugineb
koolituse
läbiviimisel
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/vorgustik/
materjalidele ja juhenditele.
3.4. Koolitaja haldab ProgeTiiger õpilugude Facebooki lehekülge koolituste raames
https://www.facebook.com/groups/1644739935787411/ , lisab ja annab lisatud õpilugudele
tagasisidet.
3.5. Koolitaja vastutab koolitusel kasutatavate HITSAle kuuluvate robootika- ja teiste seadmete
heakorra ja säilimise eest.
3.6. Koolitaja esitab 14 kalendripäeva jooksul peale iga Koolituse lõppemist Sihtasutusele
allkirjastatuna Koolituse projektijuhi poolt edastatud Koolituse Aruande, mis sisaldab
originaalallkirjadega registreerimislehte ja Koolitaja tagasisidet (edaspidi kokku nimetatud
Aruanne).
3.6.1. Kui Aruandes esineb puudusi, teavitab Koolituse projektijuht sellest Koolitajat ning
annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
3.7. Koolitus toimub Sihtasutuse poolt tellitavates ruumides. Sihtasutus teatab Koolitajale
Koolituse toimumise täpse aadressi hiljemalt 2 nädalat enne Koolituse toimumist.
3.8. Koolitaja kohustub Tööd tegema isiklikult.
4. Lepingu maksumus ja Töö eest tasumine
4.1. Sihtasutus tasub Koolitajale Lepingu punktis 1.1. nimetatud Tööde teostamise eest
järgmiselt:
4.1.1. Koolituse läbiviimise eest tasutakse koolitajale ……. eurot ühe akadeemilise tunni
eest.
4.1.2. Lisaks koolituse läbiviimise tasule hüvitatakse Koolitajale ka tõendatud kulud
transpordile ning majutusele (eelnevalt kooskõlastatud HITSA projektijuhiga);
Punkte 4.1.3 ja 4.1.4 kasutatakse vastavalt kas lepingu osapooleks on füüsiline või
juriidiline
isik.
4.1.3. Tasu makstakse välja järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks pärast üleandmise –
vastuvõtmise akti allkirjastamist Koolituse projektijuhi poolt.
4.1.4. Koolitaja esitab Sihtasutusele arve peale Koolituse täies mahus toimumist,
maksetähtajaga vähemalt 14 kalendripäeva.
5. Muud tingimused
5.1. Leping jõustub hetkest kui see on jõudnud Koolituse projektijuhi e-posti aadressile mõlema
poole poolt allkirjastatuna.
5.2. Leping kehtib kuni 31. detsember 2017 a
5.3. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda Lepingus ja seaduses
ettenähtud juhtudel.
5.4. Juhul kui viis (5) päeva enne Koolituse algust on Koolitusele registreerunute arv väiksem
kui kümme(10) inimest, on Sihtasutusel on õigus Leping üles öelda.
5.5. Sihtasutusel on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda ilma etteteatamistähtajata juhul,
kui Koolitaja on oluliselt rikkunud Lepingus, ja/või Lepingu lisades sätestatut. Nimetatud
juhul Lepingu ülesütlemisel kaotab Koolitaja õiguse tasule.
5.6. Koolitajal on õigus Leping üles öelda ennetähtaegselt juhul, kui Sihtasutuse süül on Tööde
teostamine võimatu.
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5.7. Punktis 5.6. ettenähtud põhjustel Lepingu ülesütlemisel on Sihtasutus kohustatud tasuma
Koolitajale faktiliselt teostatud Töö(de) eest.
5.8. Kui Koolitaja ütleb Lepingu üles muul põhjusel kui see on sätestatud käesoleva Lepingu
punktides 5.6. ja 5.10., hüvitab Koolitaja Sihtasutusele Lepingu lõpetamisest tuleneva
otsese kahju.
5.9. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist Poolte poolt või Poolte
poolt kirjalikult määratud tähtajal.
5.10.
Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks,
kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest s.o. asjaolu, mida
Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et
nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava
asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid
meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagama võimaluste piires oma
Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.
5.11.
Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
5.12.
Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
6. Poolte rekvisiidid

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

……………………………………………..

Raja 4c

Registrikood: ……………………………..

12616 Tallinn

Aadress: ………………………………….

tel: 628 5800

tel: …………………………………………

e-post: info@hitsa.ee

e-post: ……………………………………

Poolte allkirjad:

Tellija

Koolitaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Ene Koitla

……………………………..

juhatuse liige

juhatuse liige

