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Osapoo led) leppisid kokku alljargnevas:
I. LEPINGU EESMARK

Kaesoleva lepingu so lrnimise eesmargiks on toetuse saaja le Narva linna ee larvest
era ldatud sihtotstarbe lise toetu se kasutarn ise tingirn uste ning poo lte oi g usi e ja
kohustuste maaramin e.
2. LEPINGU OBJ EKT
Lepingu obj ektiks on sihtotstarbe line toetu s. mille Toe tuse an dja eralda b Toeiuse
saaja le vastava lt Narva linna ee larves t spordik lubide le ja eraoiguslike!e
spordikoolidele toetu se era ldami se korrale, mis on kinnitatud Narva Linnavolikogu
....................... ......... maarusega nr
(edaspidi Kord).
2.1. Vas tava lt kaeso leva le lepingule era ldab Toetu se andja Toe tuse saaja le
peara ha summas
vas tava lt komisjoni (kinnitat ud Nar va Linnavalitsuse
.........................................................a, korraldusega nr
)
a. ot susele
................... .... (proto ko lli kuup ae v ja punkti nr).

3. TOETUSE VALJ AMAKSMI SE JA ARUANDLU SE ESITAMISE KOR D

3.1. Toetus (Pearaha) makstakse Toetuse saa iale valja hiJjemalt kahe nadala
jooksul antud lepingu allakirjastamise hetkest.
3.2. Mitte hiljem kui uks nadal enne antud lepingu kehtivuse tahtaj a lopp ernist on
Toe tuse saaja kohustatud esitama Toetuse andjale aruande saadud toetuse kasutamise
kohta, va st a val t Narva Li nn aval itsu se po o lt ki nnitatud vo rmile. koos
kuludokumentide koop iatega. mis kinnitavad saadud toetuse sihtotstarbelist
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kasutamist, kulude valjamaksmiseks vastavalt ulalnilnetatud Korra punkti 3.1.
n5uetele. Kuludokumentide koopiad (ja seega kulud) ei saa olla need ja samad. mis
esitatakse teiste lepingute alusel.
3.3 Kui Toetuse saaja ei ole esitanud noutavaid dokumente voi kasutas saadud
toetust mittesihtotstarbeliselt voi esitas valeandmed toetuse kasutamise kohta voi
rikkus muu kaesoleva lepingu punkti. Toetuse andjal on oigus lopetada lepingut
Toetuse saajaga ja kolme aastajooksul ei toetata tema spordialast tegevust.
3.4 Toetuse andjal on oigus punktis 3.3. nimetatud juhtude korral nouda Toetuse
saajalt eraldatud toetuse tagastamist ja Toetuse saaja on kohustatud saadud
toetuse Toetuse andjale tagasi maksrna 20 paeva jooksul alates Toetuse
andja poolt vastava n5ude teatavakstegernisest.
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TOETUSE ANDJA OIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Toetuse andjal on oigus teostada kontroll i kaesoleva lepingu tingimuste
taitrnise tile.
4.2. Toetuse andjal
on oigus.
lisaks
antud
lepingu
punktis 3.2.
nirnetatuddokurnentidele nouda Toetuse saajalt dokurnente, mis kinnitavad
spordirajatiste omandi5igust. uuri lepingut vo: rnuid dokumente. rnis kinnitavad
sporditegevuse
labiviimise oigust antud spordirajatises kaesoleva lepingu
kehtivusperiood il.
4.3. Toetuse andja on kohustatud jargirna antud lepingu tingimusi.

5 TOETUSE SAAJA OIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Toetuse saaja on kohustatud
antud lepinguga saadud vahendeid kasutarna
sihtotstarbeliselt. vastavalt Korra punktile 3.1: treenerite palga maksmiseks.
spordialaga tegelemiseks spordiehitise rentimiseks voi haldamiseks. urituste
labiviimiseks, 5ppetreeninguprotsessi korraldamiseks ja labiviimiseks, spordiinventari
soetamiseks, spordiv5istlustel osalemisega seotud kulude katteks ning kuni 20%
muude spordialase tegevusega seotud kulude katteks.
5.2 Toetuse saajal on oigus saada inforrnatsiooni antud lepingu punktis 4.1.
ettenahtud kontrolli tulemuste kohta
5.3 Toetuse saaja kohustub labi viima sporditegevust nadalas vahernalt 2 tunni
ulatuses iga tegeleja kohta ning vahernalt 4 kuud poolaastas. Sporditegevust peab labi
viima treener kutsekvalifikatsiooni taserne olemasolul (Spordiseaduse ja
Kutseseaduse moistes), Antud punktis nimetatud tegevuse labiviimisel on Toetuse
saaja kohustatud kasutama jargmisi oppe-treeningtoo meetodeid: praktilised
treeningud ja teoreetilised 5ppused treeningruhmades, individuaalsed o p p use d.
en e se tii iend use
k u rsus e d
.i a p r 0 j e ktid.
v 5 is t Ius e d
ja
demonstratsioonesinemised, spordilaagrid jmt.

5.4 Juhul, kui Toet use saaja janis taielikult vat osa lise lt saadud toetu se
kasutamata kohustub Toe tuse saaja tagastarn a kas utarnata j aanud summa enne
lepingu loppemi se tahtaega,
6 LEPINGU MUUTMI NE

6. 1. Antud lep ingu tingim usi voib muuta ainult Poolte kirja likul nouso lekul. mis
lisatakse lahutamatu lisana antud lepingule.
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LEPINGU LOPPE MINE NIN G SELLE ENNETA HTA EGNE LOP ETAMIN E

7.1. Lepin g lo peb se lle taht aja 15ppemi sel v5 i enneta htae gse lt antud lepin gus
ettenahtud aluste I.
7.2. Poolte kirj ali kul kokkul eppel voib lepingu katkest ada erinevate l pohju stel
ja erineval tahtaj al.

8. LEPIN GU KEHT IVUSE TAHTAEG
8. 1. Kaeso lev Lepi ng jo ustub allkirjastamise hetkest ning kehtib kuni
.
8.2 Lepingu kehtivuse aja 15ppemisega Toetuse saajat ei vabastata kaesolevast
lepingust tulenevate kohust uste taitrnisest.

9. LOPPSAT T ED
9.1. Antud lepingu muudatused ja taiendused vormistatakse kirjalikult
allkirjastatakse antud lepingu m51 ema osapoole poolt.

rung

9.2. Antud lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste labiraakimiste
teel. Kokkul eppe rnittesaavutamise korral kuuluvad vaidlused lahendami sele kohtu
poolt.
9.3. Kaeso lev leping on koostatud kahes identses . vordset j uriidi list jo udu omavas
eksemplaris, uks eksemplar kummalegi PooleJ e.

10. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Toetuse andja

Toetuse saaja

/
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