
LEPING nr 23-2-14/30 
 
Juhindudes Eestis kehtivast seadusandlusest, riigi rahvatervisepoliitikast ning Rahvastiku tervise 
arengukava  2020-2030 tekstist,  
 
seades ülimuslikuks ühised huvid kahjude vähendamise alaste tegevuste elluviimise osas, mille 
peamiseks eesmärgiks on vähendada uimastite tarvitamise negatiivseid tagajärgi ning  edendada HIV 
nakkuse ja teiste vere ning seksuaalsel teel levivate infektsioonide  õigeaegset ennetamist ja ravile 
pöördumist, 
 
tunnustades Tervise Arengu Instituudi vajadust teatavate kontrollmehhanismide rakendamiseks 
riigieelarve raha efektiivse ja otstarbeka kasutuse tagamise eesmärgil  sõlmivad käesoleva lepingu 
(edaspidi Leping):  

 
Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI või Pool) ühelt poolt ja MTÜ Convictus Eesti (edaspidi 
Teenuse osutaja või Pool) teiselt poolt  
 
                                                                                      ja  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
ühiselt nimetatud Pooled  
 
leppisid kokku alljärgnevas: 
 
1. Üldsätted 
1.1.  Teenuse osutaja kohustub käesoleva Lepingu alusel kvaliteetselt ja tulemuslikult osutama Lepingu 
Lisas 1, 2, 3 toodud teenusekirjeldustes nimetatud isikutele (edaspidi Kliendid) teenuseid Rahvastiku 
tervise arengukava 2020-2030 rakendamiseks.  
 
1.2. Lepingu objekt on isikule teenuste osutamine uimastite tarvitamise negatiivsete tagajärgede 
vähendamiseks ning HIV nakkuse ja teiste vere ning seksuaalsel teel levivate infektsioonide 
ennetamiseks õigusaktides ja Lepingus ning selle Lisades ettenähtud tingimustel ja korras.  
Lepinguga kokku lepitud teenuste täpsem kirjeldus on toodud Lepingu p 13.3.1.: 
Lisa 1  Kahjude vähendamise teenuse kirjeldus 
Lisa 2 Mobiilse kahjude vähendamise teenuse kirjeldus 
Lisa 3  Programmi SÜTIK teenuse kirjeldus 
 
1.2. Sõlmitud Leping on avalik ning TAI avalikustab selle dokumendihaldussüsteemis. 

 

Esindaja: MTÜ Convictus Eesti juhatuse 
liige Olga Parik, kes tegutseb põhikirja 
alusel. 
 
Registrikood: 80173306 
 
IBAN: EE352200221023877620 

Aadress: Lastekodu 6, 10113 Tallinn 

Kontaktandmed:  
Telefon: +372 641 4107 
E-post: olga.parik@convictus.ee 

Esindaja: TAI direktor Annika Veimer, kes 

tegutseb põhimääruse alusel.  

Registrikood 70006292 

Aadress: Hiiu 42, 11619 Tallinn 

Kontaktandmed:  

Telefon 659 3900  

E-post tai@tai.ee 

 

mailto:olga.parik@convictus.ee
mailto:tai@tai.ee


2.  Teenuste  ja teenuste eest makstavate vahendite maht  
2.1. TAI poolt teenuste eest makstavate vahendite kogusumma ja selle summa piires isikutele 
osutatavate teenuste maht lepitakse kokku Lepingu rahalistes Lisades p 13.3.2. Teenuse eelarve ja p 
13.3.3. Teenuse mahuplaan kvartalite kaupa (Lisad 9, 10, 11 ja 17, 18, 19). 
2.2. Teenuste maht Lepingu mõistes on prognoositav klientide arv kalendriaastas ja ühele kliendile 
osutatavate teenuste maht, mis lepitakse TAI ja Teenuse osutaja vahel kokku. Kliendile osutatav teenus 
peab olema temale tasuta. 
2.3. Teenuse osutamise eest TAI poolt tasutav hind lepitakse TAI ja Teenuse osutaja vahel kokku 
lähtudes teenuste rahastamise tingimustest vastavalt Lepingu rahalistele lisadele p 13.3.2. Teenuse 
eelarve ja p 13.3.3. Teenuse mahuplaan (Lisad 9, 10, 11 ja 17, 18, 19) ja Lisale 24. 
2.4. Lepingu muutmisel rakendatakse täiendavate teenuste rahastamisel Lepingu sõlmimise 
taotluses esitatud või Lepingu läbirääkimistel kokku lepitud teenuste rahastamise tingimusi vastavalt 
Lepingu rahalistele lisadele p 13.3.2. Teenuse eelarve ja p 13.3.3. Teenuse mahuplaan (Lisad 9, 10, 11 
ja 17, 18, 19). 
2.5. Lepingu kehtivuse ajal lepivad TAI ja Teenuse osutaja kirjalikult kokku teenuste mahud ja TAI 
poolt teenuste eest makstavate vahendite kogusumma hiljemalt lepingu kehtivuse perioodile eelneva 
aasta 20. detsembriks.  
2.6. Kui Lepingu täitmise käigus erineb klientide arv või vastavalt vajadusele kliendile osutatavate 
teenuste maht oluliselt Lepinguga planeeritust, esitab Teenuse osutaja TAI-le põhjendatud taotluse 
Lepingu mahu muutmiseks hiljemalt kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. Pärast 15. kuupäeva esitatud 
taotlust TAI ei rahulda. TAI analüüsib Lepingu täitmist ja kaalub Lepingu muutmist ning vastab 
taotlusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse kättesaamisest. 
2.7.  Eelarve alatäitmise korral on teenuseosutajal õigus esitada TAI-le põhjendatud taotlus 
kasutamata jäänud summa kasutamiseks käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamiseks. TAI analüüsib 
Lepingu täitmist ja kaalub Lepingu muutmist ning teeb otsuse eelarvejäägi või selle osa kasutamiseks 
Teenuse osutaja poolt, hinnates selleks võimalusi ja vahendite kasutamise eesmärki (sealhulgas 
teenuse jätkuvust). Taotlus peab olema esitatud TAI-le hiljemalt üks kuu enne Lepingu kehtivuse 
perioodi lõppu. TAI vastab taotlusele 10 tööpäeva jooksul. 
2.8. TAI võib keelduda Lepinguga kokkulepitud rahaliste kohustuste summade suurendamisest 

lähtuvalt TAI eelarve võimalustest ja riigieelarve vahendite otstarbeka kasutamise põhimõttest.  
2.9. Lepingu täitmist jälgitakse kalendriaasta jooksul kvartalite kaupa kumuleeruvalt järgmiselt: 
2.9.1. I kvartal; 
2.9.2. I ja II kvartal koos; 
2.9.3. I, II ja III kvartal koos; 
2.9.4. I, II, III ja IV kvartal koos. 
 
3. Teenuste kättesaadavuse tagamine 
3.1. Teenuste kättesaadavuse tagamiseks Teenuse osutaja kohustub: 
3.1.1. lähtuma klientidele teenuse osutamisel Lepingu punktis 13.3.1. nimetatud  Poolte poolt kokku 
lepitud kvaliteetse teenuse osutamise kirjeldustest ja korraldusest ning Lisas 24 Poolte poolt kokku 
lepitud teenuse osutamise tingimustest (asukoht/ad, lahtiolekuajad, töötajate nimekiri) kogu Lepingu 
kehtivuse ajal; 
3.1.2.  tagama  klientidele Lepingus kokkulepitud teenuste kättesaadavuse kogu Lepingu kehtivuse ajal; 
3.1.3. esitama TAI nõudmisel TAI poolt määratletud perioodi kohta informatsiooni klientidele osutatud 
tasuliste teenuste kohta. 
3.1.4. Teenuse osutaja kooskõlastab TAI-ga kirjalikult vähemalt kaks kuud ette teenuse osutamise 
ajutise peatamise seoses kollektiivpuhkusega, remondiga või muul põhjusel, näidates ajutise 
peatamise ajavahemiku. 
 
4. Teenuste kvaliteedi tagamise tingimused 
4.1. Teenuste kvaliteedi tagamiseks Teenuse osutaja kohustub: 



4.1.1. nõustama klienti tema tervise ja elukorraldusega seotud küsimustes vastavalt teenuse 
kirjelduses esitatud nõuetele, mis aitaks parandada/säilitada kliendi tervislikku seisundit;  
4.1.2. esitama TAI nõudmisel kohapealseks kontrolliks õigusaktidega ja käesoleva Lepinguga 
kehtestatud teenuse osutamist tõendavad dokumendid; 
4.1.3. panema klientidele nähtavale kohale (ja veebilehele selle olemasolu korral) teabe teenuse 
osutamisega seotud järgmistest asjaoludest:  
4.1.3.1. lepingu olemasolu TAI-ga;  
4.1.3.2. kaebuste lahendamise kord;  
4.1.3.3. TAI kontaktandmed (pöördumiseks ettepaneku või kaebusega). 
4.1.4. jälgima ja parendama pidevalt osutatavate teenuste kvaliteeti: 
4.1.4.1. mõõtma ja hindama regulaarselt klientide rahulolu osutatud teenustega ja saavutatud 
tulemusnäitajaid;  
4.1.4.2. tagama teenuse osutamise pädeva personali poolt vastavalt teenusekirjelduses toodud 
nõuetele; 
4.1.4.3. juhul kui Teenuse osutaja saab TAI-lt lepingu täitmiseks tarvikuid, siis kontrollima nende 
kvaliteeti ja ebakvaliteetseid ning mittesobivaid tarvikuid mitte kasutama ning informeerima neist 
koheselt TAI-d; 
4.1.4.4. kaasa aitama Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, TAI, nende poolt määratud isiku 
ja Riigikontrolli poolt teostatava kontrolli või audiitortegevuse läbiviimisele, mille eesmärgiks on 
Teenuse osutaja poolt esitatud aruandluse õigsuse, raamatupidamise tegelikkusele vastavuse, 
vahendite saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavuse ning vahendite kasutamise 
sihipärasuse kontroll; 
4.1.4.5. arendama kahjude vähendamise teenuse kvaliteeti, et saavutada  järgmiseid tulemusi:  
- iga kliendi kohta vahetatakse püsivalt minimaalselt 200 süstalt (400 nõela) aastas;  
- kasutatud süstalde tagastamise protsent on 80; 
- naloksooni koolitusel on osalenud vähemalt  40 % korduvklientidest; 
- kord aastas on läbi viidud klientide teenusega rahulolu küsitlus; 
- riskide maandamise tegevuskava on täidetud; 
- koostöö tulemusel kogukonnaga väheneb elanikelt keskuse kohta esitatud kaebuste arv. 
4.1.5.  registreerima kahjude vähendamise teenuse osutamise elektroonses süstlavahetus- ja 
nõustamise infosüsteemis (SVIS) ning dokumenteerima oma tegevust vastavalt Lepinguga kokku 
lepitud nõuetele; 
4.1.6. Teenuse osutaja täidab kõiki töölepinguseadusest, Tööohutuse ja töötervishoiu seadusest ja 
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevaid nõudeid, sh korraldab töötajate 
tervisekontrolli osas töö laadi tõttu ohustatud personalile profülaktilisi uuringuid tuberkuloosi suhtes 
ja HIV testimist ning  B-hepatiidi vaktsineerimist. 
4.2. Osutatud teenuste põhjendatuse ja õigsuse kontrollimiseks on TAI-l õigus tellida audit  teenuste 
kvaliteedi hindamiseks. TAI annab kirjalikku tagasisidet koostatud kontrollaktide ja auditite tulemuste 
kohta ning Teenuse osutaja arvestab saadud tulemusi ning ettepanekuid oma tegevuse korraldamisel. 
4.3 TAI annab lepingu täitmiseks tasuta Teenuse osutaja kasutusse ruumid aadressil Plasti 23 ja Sitsi 
28, Tallinn (edaspidi ruumid).  
4.3.1 Ruumide kasutusega seotud valve- ja sidekulud jäävad Teenuse osutaja kanda.  
4.3.2 Teenuse osutaja peab tagama TAI esindajale ligipääsu ruumidesse. 
4.3.3 Teenuse osutaja peab võimaldama TAI-l hoone kasutamist lepingu esemega seotud eesmärgil kui 
see ei takista Teenuse osutajal hoone kasutamist lepingu täitmisel.  
4.3.4 Teenuse osutaja kohustub kasutama ruume heaperemehelikult ja kandma kulud kahjustuste 
kõrvaldamiseks, mis on ruumidele tekkinud mitteheaperemeheliku kasutamise tulemusel või mis 
jäävad muul viisil väljapoole tavapärase mõistliku kasutuse käigus tekkivat kulumist. 
4.3.5 Lepingu lõppemise seisuga peab Teenuse osutaja ruumid vabastama ja olema tasunud kõik 
ruumide kasutamisega seotud kulud. 
4.4. Teenuse osutamiseks kahjude vähendamise mobiilses üksuses (edaspidi sõiduk) Teenuse osutaja 
kohustub: 



4.4.1. kasutama sõidukit heaperemehelikult ja säästlikult ning üksnes tööülesannete täitmiseks, 
sealhulgas: 
4.4.2. korraldama tähtaegselt sõiduki korralise tehnoülevaatuse, liiklus-ja  kaskokindlustuse (täiskasko) 
ja muude vajalike dokumentide olemasolu ja kehtivuse. Sõiduki kasutamise esimese aasta jooksul 
kannab liiklus-ja kaskokindlustuse kulud TAI; 
4.4.3. korraldama vajaduse ilmnemisel viivitamatult sõiduki remondi TAI poolt määratud asukohas, 
eelnevalt kooskõlastades remondivajaduse TAI-ga; 
4.4.4. korraldama tähtaegselt sõiduki korralise hoolduse, vastavalt TAI poolt etteantud 
hooldusgraafikule.; 
4.4.5. kandma kõik sõiduki kasutamisega seotud otsesed kulud (kütus, rehvid jm) ning kulud seoses 
kindlustuse omavastutuse rakendumisega; 
4.4.6. tagama sõiduki sisemise ja välimise puhtuse ja korrasoleku; 
4.4.7. esitama koos detsembrikuu tegevusaruandega sõiduki odomeetri näidu hiljemalt järgneva 
kalendrikuu 7. kuupäevaks. 
 
5. Lepingu alusel osutatud teenuste eest tasu saamiseks dokumentide esitamine 
5.1. Teenuse osutaja kohustub esitama Lepingu TAI-poolsele kontaktisikule eraldi iga teenuse kohta 
digitaalallkirjaga allkirjastatult Lepingu punktis 13.3.6. nimetatud tegevusaruande vastavalt perioodi 
jooksul osutatud teenuse kohta SVIS andmebaasi kantud andmetele  ja tasu saamiseks arve igakuuliselt 
hiljemalt järgneva kalendrikuu 7. kuupäevaks. Kvartaalne aruanne saadetakse TAI-poolsele 
kontaktisikule kvartalile järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks.   
Teenuseosutaja kohustub esitama arve e-arvena vastavalt kehtivale raamatupidamise seadusele 
(vajadusel kasutades nt teenust: https://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Muul kujul arved kui e-arved 
tellija poolt tasumisele ei kuulu. 
Arvele peab olema kantud lisaks raamatupidamise seaduses nõutule teenuse TAI-poolse kontaktisiku 
nimi ning maksetähtpäev, mis ei tohi olla lühem kui 20 kalendripäeva alates arve saamisest TAI poolt.  
5.2. Lepingu alusel osutatud teenused loetakse TAI poolt vastuvõetuks, kui TAI  ei ole 10 tööpäeva 
jooksul punktis 5.1 nimetatud dokumentide vastu võtmisest kirjalikult teatanud Teenuse osutajale 
vastuväidetest või teenuste vastuvõtmisest keeldumisest punktis 8 sätestatud korras iga teenuse 
kohta. 
5.3. Teenuse osutaja esitab eelarvepõhise rahastamise korral lisaks punktis 5.1 sätestatule 
finantsaruande koos kuludokumentide loeteluga (Lepingu Lisa 25) hiljemalt järgneva kalendrikuu 28. 
kuupäevaks. 
5.4. TAI poolt vastuvõetud teenuste eest arvestatud summa kannab TAI Teenuse osutaja poolt Lepingu 
sõlmimisel Lepingus märgitud panga kontole Eesti Vabariigi krediidiasutuses hiljemalt arvel märgitud 
maksetähtpäeval, mis ei tohi olla lühem kui 20 kalendripäeva, alates arve saamisest TAI poolt. 
5.5. Teenuse osutaja kohustub: 
5.5.1. säilitama Lepinguga seotud dokumente, sh Lepinguga ette nähtud kuludokumente õigusaktides 
sätestatud tähtaja jooksul; 
5.5.2. esitama TAI esindajale tema nõudel kogu Lepinguga ja selle täitmisega seotud informatsiooni ja 
dokumentatsiooni, sh raamatupidamise- ja finantsdokumentatsiooni; 
5.5.3. tagastama TAI-le Lepingu ühepoolsel lõpetamisel kasutamata jäänud summad ning summad, 
mille sihipärane kasutamine ei ole dokumentaalselt tõestatud, seitsme tööpäeva jooksul arvates TAI-
lt kirjaliku nõude saamisest. 

 
6. Lepingut täitvad töötajad  
6.1. Teenuse osutaja juures töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja ja sotsiaalpedagoog peavad omama 
vastava eriala diplomit. Psühholoog ja sotsiaalpedagoog peavad vastama kutsestandardile ning 
sotsiaaltöötaja kutsestandardi 6. või 7. tasemele. 
6.2.   Teenuse osutaja peab TAI-d informeerima kõigist muudatustest Lepingu Lisas 24 Poolte poolt 
kokku lepitud teenuse osutamise tingimustest (asukoht/ad, lahtiolekuajad, töötajate nimekiri) 
hiljemalt 2 nädala jooksul muudatuse toimumisest. 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja


 
7. Konfidentsiaalsuse tagamine 
7.1. Teenuse osutaja ja TAI tagavad klientide kohta töödeldavate isikuandmete, sealhulgas delikaatsete 
isikuandmete konfidentsiaalsuse, vältimaks andmete ebaseaduslikku ja mittesihipärast kasutamist. 
Pooled peavad isikuandmete töötlemisel juhinduma kehtivatest isikuandmete töötlemist 
reguleerivatest õigusaktidest.   
7.2.Teenuse osutaja ja TAI kohustuvad hoidma saladuses ning mitte edastama kolmandatele isikutele 
andmeid, mis on teatavaks saanud lepingulisi kohustusi täites, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.  
7.3.Teenuse osutaja ja TAI tagavad, et kliendi kohta töödeldavaid isikuandmeid ei kasutata muuks kui 
seadusega sätestatud eesmärgil. 
7.4.Teenuse osutaja ja TAI rakendavad organisatsioonilisi ja tehnilisi abinõusid töödeldavate 
isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku rikkumise või hävimise, samuti omavolilise töötlemise eest. 
7.5. Kui Teenuse osutaja või TAI rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, vastutavad nad rikkumise eest 
õigusaktidega sätestatud korras. 
 
8. Vastutus ja tegevus Lepingu rikkumise korral 
8.1. TAI-l on õigus keelduda Teenuse osutaja poolt klientidele osutatud teenuste vastuvõtmisest 
või nende eest tasumisest (alandada hinda) või nõuda TAI-le tekitatud kahju hüvitamist, kui: 
8.1.1. teenus on tegelikult osutamata või osutatud põhjendamatult või teenus pole osutatud 
vastavalt teenusekirjeldusele Lepingu p 3.1.1. ja 3.1.2. kohaselt või teenuse osutamises ei ole kokku 
lepitud Lepingu rahalistes lisades; 
8.1.2. teenuse osutamisel on rikutud kliendi õigusi või teenuse osutanud töötajate kohta puuduvad 
punktis 6 nimetatud andmed; 
8.1.3. Teenuse osutaja ei esita TAI-le tema nõudmisel teenuse osutamise kohta  õigusaktidega 
kehtestatud teenuse osutamist tõendavaid dokumente või need ei ole vormistatud nõuetekohaselt või 
teenuse osutamine pole registreeritud käesoleva Lepingu p 4.1.5. kohaselt; 
8.1.4. Teenuse osutaja on teenuse osutamisel rikkunud õigusaktides sätestatud või Lepingus 
kokkulepitud nõudeid; 
8.1.5. Teenuse osutaja on lepingueelsetel läbirääkimistel või Lepingu sõlmimisel või täitmisel esitanud 
tegelikkusele mittevastavaid andmeid või prognoose, mille tulemusel on Lepingus sätestatud rahaline 
maht suurem kui teenuse osutamiseks vajalik; 
8.1.6. Teenuse osutaja keeldub teenuse osutamist tõendavate dokumentide esitamisest, esitatud 
dokumendid on täidetud vigaselt või esineb olulisi puudusi või vajalikud dokumendid puuduvad.  
8.2. TAI teavitab Teenuse osutajat teenuste vastuvõtmisest põhjendatud keeldumisest 20 tööpäeva 
jooksul arvates Lepingu punktis 5.1. nimetatud dokumentide saamise päevast. 
8.3. Eelarvepõhise rahastamise korral on TAI-l õigus proportsionaalselt vähendada väljamakstavat 
summat, kui tegelik klientide arv on oluliselt väiksem prognoositust (erinevus prognoosist on vähemalt 
20%). 
8.4. TAI-l on õigus punktides 8.1. ja 8.5. nimetatud  juhtudel ekslikult või põhjendamatult välja 
makstud summa osas esitada Teenuse osutajale hinna alandamise nõue ja pidada summa kinni 
järgmiste perioodide väljamaksetest, kui Teenuse osutaja ei ole nõudeavalduses märgitud tähtaja 
jooksul esitanud nõudele põhjendatud vastuväiteid. 
8.5. Teenuse osutaja tasub TAI-le leppetrahvi kuni 10% Lepingu mahust järgmistel juhtudel: 
8.5.1. punktis 8.1.  sätestatud põhjustel; 
8.5.2. Teenuse osutaja poolt Lepingu lisades kokkulepitud teenuse osutamata jätmisel, kui 
osutamata jätmine ei ole objektiivselt põhjendatav; 
8.5.3. õigusaktide või Lepingu ja selle lisades kokkulepitud tingimuste korduva rikkumise korral või 
kui rikkumisega tekitati kliendile või TAI-le olulist kahju; 
8.5.4. TAI-le tegelikkusele mittevastavate andmete esitamisel Lepingu sõlmimisel või selle täitmisel. 
8.6. TAI võib leppetrahvi vähendada arvestades rikkumise suurust, Teenuse osutaja tahtlust Lepingu 
rikkumisel ja selle kõrvaldamisel, leppetrahvi võimalikku mõju teenusele. 



8.7. Teenuse osutaja tasub 0,5 % lepingusummast iga hilinetud kalendripäeva eest, kui hilineb punktis 
5 sätestatud dokumentide üleandmisega. 
8.8. TAI tasub viivist 0,5 % päevas Lepingu summast kui ta  ei ole 20 kalendripäeva jooksul punktis 5 
nimetatud dokumentide laekumisest kirjalikult teatanud Teenuse osutajale vastuväidetest aruandluse 
kohta ja TAI viivitab vahendite taotluses sätestatud summa tasumisega üle 20 kalendripäeva. 
8.9. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Lepingut rikkunud Poolt tema poolt rikutud kohustuse täitmisest, 
samuti kohustusest kõrvaldada Lepingu ja selle lisade rikkumise tagajärjed. Leppetrahvi tasumine ei 
võta teiselt Poolelt õigust Leping selle rikkumise tõttu lõpetada. Lepingut rikkunud Pool kohustub lisaks 
leppetrahvi tasumisele hüvitama ka kogu teisele Poolele Lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahju.  
8.10.  Pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta ei teata kohustust rikkunud Poolele leppetrahvi 
esitamise soovist 90 kalendripäeva jooksul peale Lepingu lõppemist.  
Pool ei pea teates märkima tema poolt nõutava leppetrahvi suurust. Teade loetakse tähtaegselt 
esitatuks ka juhul, kui Pool teatab tähtaja jooksul teisele Poolele Lepingu rikkumisest ning avaldab, et 
jätab endale tulenevalt Lepingu rikkumisest õiguse leppetrahvinõude esitamiseks.  
8.11. Juhul, kui kohustust rikkunud Pool on kohustuse rikkumisest teadlik või peab sellest teadlik 
olema, ei hakka punktis 8.10. nimetatud tähtaeg kulgema enne kui kohustust rikkunud Pool on teisele 
Poolele Lepingu rikkumisest kirjalikus vormis teatanud.  
 
9. Muud tingimused riigieelarve vahendite efektiivseks ja otstarbekaks kasutamiseks 
9.1. TAI-l on Lepingu kehtivuse perioodil ning Lepingu lõppemisele järgneval kolmel kalendriaastal 
õigus kontrollida Teenuse osutaja poolt osutatud teenuste põhjendatust ja õigsust. 
9.2. Lepingu Pooltel on keelatud Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine kolmandatele 
isikutele  ja/või viia teenuse osutamine tervikuna või osaliselt üle Lepingus mitte-fikseeritud asukohta 
ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.  
9.3. TAI-l on õigus teostada vahendite kasutamise sihipärasuse ja Lepingu täitmise kontrollimiseks 
kontrollvisiite tema poolt valitud aegadel ja kohtades. Kontrollvisiitide teostamiseks võib TAI kasutada 
ka kolmandaid isikuid. 
 
10. Esindajad 
10.1. Esindajad Lepingu täitmisel on: 
10.1.1. Kahjude vähendamise teenus: 
TAI-l – Anne Murd, kontakttelefon 659 3976, e-post anne.murd@tai.ee  
Teenuse osutajal – Daria Tikhonova, kontakttelefon 5687 6963, e-post: daria.tikhonova@convictus.ee  
Teenuse osutajal – Olga Parik, kontakttelefon  5690 2942, e-post: olga.parik@convictus.ee  
Teenuse osutajal – Marju Petrov, kontakttelefon: 554 1819, e-post: marju.petrov@convictus.ee  
10.1.2. Mobiilne kahjude vähendamise teenus: 
TAI-l – Anne Murd, kontakttelefon 659 3976, e-post anne.murd@tai.ee  
Teenuse osutajal – Jaan Väärt, kontakttelefon 533 22 530, e-post: jaanvrt@gmail.com  
10.1.3. Programmi SÜTIK teenus: 
TAI-l – Marin Vaher, kontakttelefon 659 3826, e-post marin.vaher@tai.ee  
Teenuse osutajal – Konstantin Iru, kontakttelefon 580 91 654, e-post: iru@convictus.ee  
 
10.2. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil või 
kontaktnumbril. Aadressi või kontaktnumbri muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist 
Poolt. 

10.3. Teadete edastamine toimub e-posti teel. 
10.4. TAI kohustub reageerima kirjalikult kõikidele Lepingu täitmise käigus Teenuse osutaja poolt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis edastatud tahteavaldustele, sealhulgas muudatustele 
Lepingu tähtaja suhtes hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul.  
10.5. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema edastatud 
digiallkirjastatult ametliku kirjana. 
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11. Lepingu muutmine, peatumine ja lõpetamine 
11.1. Lepingut saab muuta või ennetähtaegselt lõpetada ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu 
ennetähtaegse lõpetamise kavatsusest teavitab Teenuse osutaja TAI-d kirjalikult vähemalt kolm kuud 
ette, kui kavatsetakse Lepingus kokku lepitud teenuse osutamine või tegevus lõpetada.  
11.2. Kui Teenuse osutaja kaotab seadusliku aluse teenuse osutamiseks, on TAI-l õigus Leping üles 
öelda koheselt. 
11.3. TAI-l on õigus: 
11.3.1. Leping üles öelda kui Teenuse osutaja ei asu kokkulepitud teenust osutama alates Lepingust 
tulenevate kohustuste tekkimisest või kui ta TAI-ga kooskõlastamata peatab teenuste osutamise 
Lepingu kestel; 
11.3.2. peatada omapoolsete kohustuse täitmine kui esineb kahtlus Teenuse osutaja poolt lepinguliste 
kohustuste täitmise osas.  
11.4. Lepingu Pool võib nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist ja Lepingu üles öelda või selle 
täitmise peatada, kui teine Pool Lepingut oluliselt rikub, eriti kui: 
11.4.1. TAI viivitab alusetult töö eest tasumisega 20 (kakskümmend) kalendripäeva alates tasumise 
tähtaja saabumisest; 
11.4.2. Teenuse osutaja ei kasuta vahendeid või selle osa sihipäraselt; 
11.4.3. Teenuse osutaja ei esita õigeaegselt Lepingus sätestatud informatsiooni ja/või 
dokumentatsiooni; 
11.4.4. Teenuse osutaja ei hoia korras Lepinguga seotud dokumentatsiooni, mistõttu ei ole TAI-l 
võimalik veenduda, et vahendeid on kasutatud Lepinguga sätestatud tingimustel ja korras. 
11.5. Teenuse osutajal on kohustus tagastada TAI nõudmisel kogu vahendite summa või osa sellest ka 
juhul kui vahendite mittesihipärane kasutamine või valeandmete või muu eksitava teabe esitamine 
saab TAI-le teatavaks alles pärast Lepingu täitmist. 
11.6. Lepingu punktis 5.1. ja 5.3. nimetatud dokumentide mitteesitamisel või korduval mitteõigeaegsel 
esitamisel on TAI-l õigus rakendada leppetrahvi või edaspidisest finantseerimisest loobuda ja Leping 
ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda. 
11.7. Lepingu Pooled vabastatakse vastutusest Lepingu osalise või täieliku täitmatajätmise eest, kui 
Lepingu mittetäitmine on tingitud vääramatust jõust, mis tekkis pärast Lepingu sõlmimist erakorraliste 
sündmuste tagajärjel ja mida Pooled ei võinud ette näha ega vältida mõistlike tegevustega. Vääramatu 
jõu all mõistetakse sündmusi, mida Pooled ei saa mõjutada ja mille tekkimise eest nad ei vastuta.  
11.8. Kui lepinguliste kohustuste osaline või täielik täitmatajätmine või hilinemine põhineb vääramatul 
jõul, loetakse kohustuste täitmise tähtaeg pikenevaks takistuse kehtivuse aja võrra.  
11.9. Lepingupool peab teisele Poolele viivitamatult kirjalikult teatama nii vääramatust jõust kui ka 
selle lõppemisest. Vääramatu jõu kohta käivaid sätteid ei rakendata ajavahemiku kohta, mil Pool teadis 
vääramatu jõu olemasolust või selle lõppemisest, kuid jättis teisele Poolele antud asjaolust teatamata.  
11.10. Kui Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ülaltoodud asjaoludel osutub võimatuks enam kui 
üheksakümne (90) kalendripäeva vältel, on Lepingu Poolel õigus, teist Poolt sellest kirjalikult 
informeerides, Leping üles öelda, ilma et kummalgi Lepingu Poolel oleks õigust nõuda sellest 
tulenevate kahjude hüvitamist teise Poole poolt. Lepingu Pool võib Lepingu üles öelda ka osaliselt, 
piirates Lepingu ülesütlemise tagajärjed teatud teenustega. 
 
12. Vaidluste lahendamise kord 
Lepingu tõlgendamisel ja/või täitmisel tekkivaid lahkarvamusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. 
Juhul kui Pooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. 
 
13.Lepingu dokumendid 
13.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest mõlema Poole esindaja poolt ja kehtib kuni „31“ detsember 
2023.a. Teenuse osutaja peab osutama teenuseid ajavahemikus 01.01.2023 kuni 31.12.2023. 
Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ning allkirjastatud digitaalselt.  
13.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja koos käesoleva Lepingu sõlmimisega 
koostatud ning punktis 13.3 nimetatud Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest. Kõik Lepingu 



dokumendid peavad olema alla kirjutatud mõlema Poole volitatud esindajate poolt ja muutuvad 
Lepingu lahutamatuteks lisadeks nende allakirjutamise momendist Poolte või nende poolt volitatud 
isikute poolt. 
13.3. Lepingu lahutamatud osad on:  
 
13.3.1. Teenuse kirjeldus 

Lisa 1   Kahjude vähendamise teenuse kirjeldus 

Lisa 2  Mobiilse kahjude vähendamise teenuse kirjeldus 

Lisa 3   Programmi SÜTIK teenuse kirjeldus 

Lisa 4 – 8            Ei kohaldata antud lepingu raames 

 

13.3.2. Teenuse eelarve 

Lisa 9   Kahjude vähendamise teenuse eelarve 

Lisa 10   Mobiilse kahjude vähendamise teenuse eelarve 

Lisa 11   Programmi SÜTIK teenuse eelarve 

Lisa 12 – 16        Ei kohaldata antud lepingu raames 

 

13.3.3. Teenuse mahuplaan 

Lisa 17   Kahjude vähendamise teenuse mahuplaan  

Lisa 18   Mobiilse kahjude vähendamise teenuse mahuplaan 

Lisa 19   Programmi SÜTIK teenuse mahuplaan 

Lisa 20 – 23       Ei kohaldata antud lepingu raames 

 

13.3.4. Lisa 24 Teenuse osutamise tingimused (asukohad, lahtiolekuajad, töötajate nimekiri jne)  

 

13.3.5. Lisa 25 Finantsaruande vorm ja kuludokumentide loetelu 

 

13.3.6. Tegevusaruande vorm 

Lisa 26  Kahjude vähendamise teenuse tegevusaruande vorm 

Lisa 26a Kahjude vähendamise teenuse tegevusaruande lisavorm 

Lisa 27  Mobiilse kahjude vähendamise teenuse tegevusaruande vorm 

Lisa 27a Mobiilse kahjude vähendamise teenuse tegevusaruande lisavorm 

Lisa 28   Programmi SÜTIK teenuse tegevusaruande vorm 

Lisa 28a  Programmi SÜTIK teenuse tegevusaruande lisavorm 

Lisa 29 – 33        Ei kohaldata antud lepingu raames 

 

 



13.3.7. Täiendavad aruanded teenuste korraldamiseks 

Lisa 34  Ei kohaldata antud lepingu raames 

Lisa 35  SÜTIK programmis osalemise nõusolekuleht ja riskihindamise ankeet 

Lisa 36  Ei kohaldata antud lepingu raames 

 

 
 
 
 
 
 
Poolte allkirjad digitaalselt: 
 
 
 
Tervise Arengu Instituut                                                                                      MTÜ Convictus Eesti 

 


