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NELJANDA KOOSSEISU

OTSUS

Haapsalu,			04. märts 2005 nr 169




Sõpruslepingu sõlmimine
Eskilstuna linnaga Rootsis


Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, § 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43, § 60 lg 4, § 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu otsustab:

	Sõlmida sõprusleping Eskilstuna linnaga Rootsis (lisa 1).


	Otsus avalikustada linnavolikogu kantseleis.


	Otsuse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.





Arder Väli
Volikogu aseesimees

















Lisa 1
KINNITATUD 
Haapsalu Linnavolikogu
04.03.2005 otsusega nr 169



SÕPRUSLEPING

HAAPSALU (EESTI) JA ESKILSTUNA (ROOTSI) LINNADE VAHEL


Alljärgnev sõprusleping on sõlmitud Haapsalu linna (Eesti Vabariik) ja Eskilstuna linna (Rootsi Kuningriik) vahel.

Haapsalu ja Eskilstuna soovivad arendada koostööd, selleks et:
	suurendada sõprust ja üksteisemõistmist kahe linna vahel;

vahetada teadmisi ja kogemusi avaliku kohaliku omavalitsuse valdkonnas;
	luua kontakte Haapsalu ja Eskilstuna linna elanike vahel;
	anda võimalus kahe linna elanikele vahetada kogemusi ja teadmisi erinevates eluvaldkondades.

Koostöö võib hõlmata mistahes valdkonda, millega omavalitsus tegeleb:
1. kultuur ja sport;
2. haridus ja teadus;
3. turism;
4. keskkonnakaitse;
5. sotsiaalteenused ja tervishoid;
6. ettevõtluse arendamine.

Eriti oluline on, et nii Haapsalu kui Eskilstuna sõpruslinnade ühingud teevad koostööd kontaktide arendamiseks kahe linna kodanike vahel ning korraldavad ühistegevust.

Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris ning allkirjastatud kolmes keeles, eesti, rootsi ja inglise keeles, kusjuures kõik keeled omavad võrdset juriidilist jõudu. Keeleliste erisuste puhul on määravaks keeleks inglise keel.

Leping kehtib üks aasta alates 2005. aastast ja pikeneb automaatselt iga aasta 1. jaanuaril, kui kumbki poole ei ole avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks. Lepingu lõpetamisest teavitatakse teist osapoolt sellest kirjalikult hiljemalt 1. oktoobriks.










TWINNING AGREEMENT 

ESKILSTUNA (SWEDEN) AND HAAPSALU (ESTONIA)



The following twinning agreement has been concluded between the Municipality of Haapsalu in Estonia and the Municipality of Eskilstuna in Sweden.


Haapsalu and Eskilstuna wish to intensify their ties:
	To promote friendship and understanding between the two towns;

To stimulate the exchange of knowledge and experience in the field of local government;
	To create contacts between the citizens of Haapsalu and Eskilstuna;
	To give the citizens of the towns the opportunity to exchange knowledge and experience in different areas.


The co-operation may concern any field that a local authority is involved:
1. Culture and sports
2. Education and science
3. Tourism
4. Environmental control
5. Social affairs and health service
6. Economic Development


It is of great importance that the twinning associations in both Haapsalu and Eskilstuna
work towards building good contacts between the citizens of both cities and developing 
different activities together.


The present Agreement is drafted in two copies and signed in three languages, Estonian, Swedish and English, respectively, having all texts the same value. In case of differences, the prevailing language shall be English.


This agreement is valid for a period of one year from the year 2005 and will automatically be renewed every 1st January each year if no party, Haapsalu or Eskilstuna, has decided in writing to cancel the agreement by the 1st (first) October.

