Ida-Viru Maavalitsuse ning Narva Linnavalitsuse vaheline
riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

Jõhvi

02.03.2017 nr 3-3/2017/143

Ida-Viru Maavalitsus (edaspidi maavalitsus) maavanem Andres Noormägi isikus, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse
seaduse alusel, ühelt poolt ning
Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnapea Tarmo Tammiste isikus, kes tegutseb omavalitsuse
korralduse seaduse alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:
1.
1.1.

Üldsätted
Lepingu sõlmimisel juhinduvad pooled Sotsiaalkaitseministri 16.02.2017 käskkirjast nr 26 ning Ida-Viru
maavanema 23.02.2017 korraldusest nr 1-1/2017/36
1.2.
leping on riigieelarvest väljamakse tegemise alusdokumendiks.
2.
Lepingu dokumendid
2.1
Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu
sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos
lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.
2.2.
Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
Lisa 1 – Alaealiste komisjoni 2017. aasta tegevusaruande vorm
Lisa 2 – Alaealiste komisjoni 2017. aasta tegevusaruande statistilised näitajad
3.
Lepingu eesmärk ja ese
3.1
Lähtudes kohustusest koordineerida ja korraldada noortepoliitika eesmärkide elluviimist ning korraldada
alaealiste komisjoni tööd, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning
vastutus.
3.2
Lepingu ese on maavalitsuse sihtotstarbeline eraldis linnavalitsusele alaealiste komisjoni otsustega
kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks, komisjoni võrgustikuliikmete koolituste toetamiseks.
3.3
Võrgustikuliikmete koolituste toetus võib moodustada 10% kogusummast.
4.
Poolte kohustused
4.1.
Linnavalitsus kohustub:
4.1.1. alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja 30 päeva jooksul, arvates taotluse saabumisest või
lükkab arutelu edasi kooskõlas alaealise mõjutusvahendite seaduse § 17;
4.1.2. alaealiste komisjon teeb regulaarselt sissekandeid Eesti Hariduse Infosüsteemi, hiljemalt otsuse
vaidlustamistähtajale järgneval tööpäeval;
4.1.3. tegevuskavas kokkulepitud tegevused on täidetud seisuga 15.12.2017;
4.1.4. kasutama talle eraldatud toetust kooskõlas lepingus kokkulepitud tingimustega;
4.1.5. esitama maavalitsusele eraldise kasutamise kohta tegevusaruande vastavalt käesolevas lepingus toodud
vormi(de)le (Lisad 1 ja 2) hiljemalt 15.detsembriks 2017 elektrooniliselt;
4.1.6. maavalitsuse kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise
taotluse saamisest;
4.1.7. maavalitsuse kirjalikul nõudel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad
viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;
4.1.8. maavalitsuse kirjalikul nõudel kandma seitsme (7) päeva jooksul peale lepingu lõppemist mittesihtotstarbeliselt kasutatud või kasutamata jäänud toetuse osa maavalitsuse arveldusarvele;
4.1.9. arvestama maavalitsuse kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;
4.1.10. viivitamatult teatama maavalitsusele asjaoludest, mis takistavad linnavalitsust lepingut täitmast ja lepingu
täitmisel esinevatest muudest probleemidest.
4.2.
Maavalitsus kohustub:
4.2.1 eraldama linnavalitsusele lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetuseks kuus tuhat üks (6001.-) eurot
alaealiste komisjoni otsustega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise ja komisjoni võrgustikuliikmete
koolituste toetamiseks (eelnevalt ja edaspidi sihtotstarbeline eraldis) kümne päeva jooksul lepingu
allakirjutamise päevast.
5.
Teated
5.1.
Maavalitsuse ja linnavalitsuse vahelised lepinguga seotud andmed ja tahtavaldused (edaspidi teated), kaasa
arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui
teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus
on ette nähtud teisiti.
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Teade loetakse kättesaaduks, kui:
teade on üle antud allkirja vastu;
teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest
postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.
Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.
Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 10.1 ja 10.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt
viis (5) tööpäeva enne muutumist.
Vastutus
Maavalitsus ja linnavalitsus täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides
vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.
Pooled vastutavad kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.
Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool
lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.
Vaidluste lahendamine
Kõik vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses lepingu täitmise, muutmise või lõpetamisega, lahendatakse
pooltevaheliste läbirääkimiste teel.
Lepingu muutmine
Lepingu muutmine või/ja täiendamine toimub ainult maavalitsuse ja linnavalitsuse kirjalikul kokkuleppel.
Lepingu muudatused ja täiendused on kehtivad vaid juhul, kui need vormistatakse kirjalikult ning neile
kirjutavad alla maavalitsuse ja linnavalitsuse selleks volitatud isikud.
Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine
Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust
tulenevad kohustused täitnud.
Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.
Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele
vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette.
Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole
kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas
punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.
Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist.
Lõppsätted
Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Käesolev leping on sõlmitud kahes (2) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris kahel (2)
lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele
jääb üks (1) eksemplar.
Poolte rekvisiidid ja allkirjad
Maavalitsus:
Ida-Viru Maavalitsus
reg nr:
70001449
aadress:
Keskväljaku 1, Jõhvi 41594
telefon:
332 1238
faks:
332 1240
kontaktisik:
Jane Koppel
Linnavalitsus:
Narva Linnakantselei
reg nr:
75008485
aadress:
Peetri plats 5, Narva 20308
telefon:
35 99 028
faks:
359 9010
kontaktisik:
Anastassia Tarassova
a/a
EE151010562010038008

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Noormägi
Maavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Tarmo Tammiste
Linnapea
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ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER
1110195414898124698579049311270065860432
SERTIFIKAADIVALJAANOJA NIMI

IESTEIO-SK 2011

VALJAANOJAVOTME 10ENTIFlKAATOR
17B 6AF2 55 50 5C B8 09 7A08 8741 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76
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