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I.LEPfNGU EESMARK
Kaesoleva lepingu so lrnimise ees margiks on toetu se saaja le Narv a linna ee larves t
eraldatud sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimuste ning poolte oiguste ja kohustuste
maaramine.

2. LEPfNGU OBJE KT
Lepingu objek tiks on s ihtotstarbel ine toetu s. mille To etu se andja eraldab Toetuse
saaja !e vas tava lt Narva linna eelarvest spordiklubide le ja eraoi gusli kele
spordikoolide le toetuse eral dami se korrale. mis on kinnitatu d Narva Linnavol ikogu
...................... maaru sega nr.
, (edas pidi Kord)
2. 1. Vastava lt kaeso leva le lepingule eraldab Toe tuse andja Toe tuse saajale toetu st
ulatuses.
korgete sportlike tulemu ste saavutarnise eest. (tulern uslikkus)
vastavalt kornisjoni (kinnit atu d Na rva Linnavalitsuse
a. korraldusega nr
)
.................... ............................ a. ots use !e
(prot ok olli kuup aev ja
punkti nr )

3. TOETUSE VALJAMAKSM1SE .l A ARUANDL.USE ESITAM1 SE KORD
3.1. Toetu s korgete sportl ike tulernuste saav utarnisc eest. (eda sp idi tule rnuslik kus)
makstakse Toe tuse saajale valja hiljemalt kahe nadala jooks ul antud lep ingu
allakirjastarnise hetkest
3.2. Mitt e hilj ern kui uks nadal enne antu d le pingu ke htivu se taht aja lopp emi st on
Toetuse saaja kohustatud esi tama Toetuse andja !e aruande saad ud toetuse kasutami sc
kohta, vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud vorrnile. koos kuludokum entidega.

i

mis kinnitavad saadud toetuse sihtotstarbelist kasutamist. vastavalt ulalnirnetatud Korra
punkti 3.1. nouetele.
3.3. Kui Toetuse saaja ei ole esitanud noutavaid dokumente. kasutas saadud toetust
mittesihtotstarbeliselt vci esitas valeandmed toetuse kasutamise kohta. lopetab Toetuse
andja lepingu Toetuse saajaga ja kolme aasta jooksul ei toeta tema spordialast tegevust.
3.4. Toetuse andjal on oigus punktis 3.3. nimctatud juhtudc korral nouda Toctusc saajalr
eraldatud toetuse tagastamist ja Toetuse saaja on kohustatud saadud toetuse Toetuse
andjale tagasi maksma 20 paeva jooksul alates Toetuse andja poolt vastava noude
teatavakstegemisest.

4. TOETUSE ANDJA OIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Toetuse andjal on oigus teostada kontrolli kaesoleva lepingu tingimuste taitrnise ule.
4.2. Toetuse andja on kohustatud jargima antud lepingu tingimusi.

5. TOETUSE SAAJA OIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Toetuse saaja on kohustatud antud lepinguga saadud vahcndeid kasutarna
sihtotstarbelise!t. vastavalt Korra punk tile 3.1.
5.2. Toetuse saajal on oigus saada informatsiooni antud lepingu punktis 4.1. ettenahtud
kontrolli tulernuste kohta
5.3. Toetuse saaja on kohustatud punktis 3.2. ettenahtud dokumentide esitamisel esitama
West informatsiooni sisaldavad dokumendid.
5.4. Juhul , kui Toetuse saaja jauis taiel ikult voi osaliselt saadud toetuse kasutamata.
kohustub Toetuse saaja kasutamata jaanud summa tagastarna Toetuse andjale mitte
hiljern, kui 1 nadal enne antud lepingu loppernise tahtaega.

6. LEPfNGU MUUTMINE
6.1. Antud lepingu tingimusi voib muuta ainult Poolte kirjalikul nousolekul. rnis lisataksc

lahutamatu lisana antud lepingule.

7. LEPINGU LOPPEMINE NING SELLE ENNETA.HTAEGNE LOPETAMfNE
7.1. Leping lopeb terna tahtaja loppemisel voi ennetahtaegselt antud lepingus ettenahtud
alustel.
7.2. Poolte kirjalikul kokkuleppel voib lepingu lopetada erinevatel pohjustel ja erineval
tahtajal.
8.

LEPINGU KEHTIVUSE TA.HTAEG

8.1. Kaesolev leping joustub allkirjastarnise hetkest ning kehtib kuni
.
8.2 Lepingu kehtivuse aja loppernisega Toetuse saaja ei vabastata kaesolevasi lepingust
tulenevate kohustuste taitmisest.

9. LoppsATIED

9.1. Antud lepingu muudatused j a taiendu sed
allkirjastatakse antud lepingu rnolerna osa poole poolt.

vormistatakse kirjalikult

ru ng

9.2. Antud Jepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolt evaheliste labiraak imiste
teel. KokkuJeppe mittesaavutamise korral kuuluvad vaid lused lahendamisele kohtu
poolt ,

9.3. Kaesol ev lepin g on koostat ud kahes ident ses, vo rdse t j uriidilist j oudu omavas
eksernplaris, ilks eksemplar kummalegi Poolele.

10. POOLTE REKVISIIDID JA AI.LKIRJAD

Toetuse andja

Toetuse saaja
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