RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE
LEPING
Jõhvi

29.02.2016 nr 3-3/2016/131

Ida-Viru Maavalitsus (edaspidi toetuse andja), mida esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel
maavanem Andres Noormägi ja Narva Linnavalitsus (edaspidi toetuse saaja), mida esindab kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse alusel linnapea Tarmo Tammiste, edaspidi eraldi pool või koos pooled,
sõlmisid käesoleva riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping), alljärgnevas.
1. Üldsätted
1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2016. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud
eraldiste arvelt sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
1.2. Lepingu sõlmimisel juhinduvad pooled Kultuuriministeeriumi ja Ida-Viru Maavalitsuse vahel
25.01.2016 sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingust nr 7-10/8, Ida-Viru maavanema
16. veebruari 2016 korraldusest nr 1-1/2016/30 ja muudest õigusaktidest ning 2. klassi õpilaste
arvust.
1.3. Leping on riigieelarvelisest eraldisest väljamakse tegemise korralduse alusdokument.
2. Toetuse andja
2.1. Toetuse andja eraldab riigieelarvelise eraldise arvelt toetust kehalise kasvatuse ainekavas
oleva kohustusliku ujumise algõppe programmi (24 tundi) läbiviimiseks I kooliastmes summas
9 953 eurot (üheksa tuhat üheksasada viiskümmend kolm eurot). Toetuse eraldamise aluseks on
2015/2016. õppeaastal 2. klassis õppivate õpilaste arv EHIS-e andmetel – 574 õpilast seisuga
01.02.2016.
2.2. Toetuse saaja võib ujumise algõppe toetust kasutada kehalise kasvatuse ainekavas oleva
kohustusliku ujumise algõppe läbiviimisel järgmisteks tegevusteks:
2.2.1. ujulate üüri- ja/või ekspluatatsioonikulude katmiseks;
2.2.2. ujumise algõppe treenerite ja/või teiste juhendajate töötasude katmiseks;
2.2.3. õpilaste transpordikulude katmiseks;
2.2.4. ujumise algõppe täiendkoolituse korraldamiseks.
2.3. Toetuse andja kohustub toetuse (9 953 eurot) üle kandma lepingus sätestatud toetuse saaja
arvelduskontole pärast lepingu jõustumist hiljemalt 11. märtsiks 2016.
2.4. Toetuse andjal on õigus kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes toetuse saajalt
toetuse kasutamise kohta sisulise vahearuande esitamist, samuti toetuse kasutamisega seotud
originaaldokumente ja andmeid.
2.5. Toetuse kasutamise kohta aruande või toetuse andja nõudmisel toetuse kasutamisega seotud
dokumentide esitamata jätmisel on toetuse andjal õigus nõuda toetuse tagastamist või peatada toetuse
andmine.
3. Toetuse saaja
3.1.Toetuse saaja kohustub toetust kasutama lepingus nimetatud eesmärgil ja tingimustel.
3.2. Toetuse saaja kohustub pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama tegevuste
teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele.
3.3. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel
toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja
selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.
3.4. Toetuse saaja kohustub esitama toetuse andjale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
hiljemalt 23. detsembriks 2016.a.
3.5. Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamata jätmise või lepingus sätestamata eesmärgil kasutamise
korral tagastama toetuse täies ulatuses.
3.6. Toetuse saaja kohustub toetuse osalisel kasutamisel tagastama kasutamata jäänud vahendid.
4. Lepingu tingimused
4.1. Leping jõustub, kui mõlema poole esindajad on lepingule alla kirjutanud, toetuse saaja on
allkirjastatud lepingu toetuse andjale tagastanud (e-posti aadress: info@ida-viru.maavalitsus.ee ).
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4.2. Lepingu korraline lõppemine:
4.2.1. Toetuse saaja poolt esitatud toetuse aruande aktsepteerimisel toetuse andja poolt;
4.2.2. Poolte kirjalikul kokkuleppel;
4.2.3. Lepingust taganemisel lepingu punktis 4.3. sätestatud alustel.
4.3. Toetuse andjal on õigus lepingust ühepoolselt taganeda kirjaliku avaldusega ja makstud toetus kogu
ulatuses tagasi nõuda juhul kui toetuse saaja:
4.3.1. ei kasuta toetust vastavalt lepingus sätestatud eesmärgil ja tingimustel;
4.3.2. esitab toetuse andjale valeandmeid;
4.3.3. ei esita õigeaegselt aruannet;
4.3.4. ei esita toetuse andja nõudmise korral toetuse kasutamise vahearuannet või ei
võimalda tutvuda toetuse kasutamisega seotud originaaldokumentidega;
4.3.5. rikub muid lepingust tulenevaid kohustusi.
4.4 Lepingu punktis 4.3.4. nimetatud juhul on toetuse andjal õigus keelduda toetuse järgmise osa
väljamaksmisest.
4.5 Pooled vastutavad lepingu rikkumise eest seaduses ja lepingus sätestatud korras.
5. Vääramatu jõud
5.1. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud
võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt
riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis oluliselt takistab
lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.
5.2. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama.
6. Lõppsätted
6.1. Toetuse andja poolne kontaktisik lepinguga seotud küsimustes on Helbe Pajula, telefon 33 21 257, epost: helbe.pajula@ida-viru.maavalitsus.ee .
6.2. Lepingut võib muuta poolte kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud kokkuleppega, mis kuulub
lepingu juurde ja on lepingu lahutamatuks lisaks.
6.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse seaduses sätestatud korras.
6.4. Leping on koostatud elektrooniliselt kahel leheküljel.
6.5. Pooled on lepingu allkirjastanud digitaalselt.
Toetuse andja:

Toetuse saaja:

Nimi: Ida-Viru Maavalitsus
Registrikood: 70001449
Aadress: Keskväljaku 1,
41594 Jõhvi
e-post: info@ida-viru.maavalitsus.ee
Toetuse maksja: Rahandusministeerium
Arvelduskonto: E-riigikassas 2800082433
Tehingupartneri kood: 014001

Nimi: Narva Linnavalitsus
Registrikood: 75008427
Aadress: Peetri plats 5,
20308 Narva
e-post: narvalv@narva.ee
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Arvelduskonto: EE191010562013017000
Tehingupartneri kood: 185101
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