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1. LEPINGU EESMARK

Kaesoleva lepingu solrnirnise eesmargiks on toetu se saaja !e Nar va linna ee larves t eraldatud
sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimuste ning poolte oiguste j a kohustuste maararnin e,

2. LEPINGU OBJEKT
Lepingu objektiks on sihtotstarbeline toetus. mill e Toetu se andj a erald ab Toetuse saaja le
vastavalt Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraoigu slik e!e spord ikoolide le toetu se
eraldamise korrale, mis on kinnitatud Narva Linnavolikogu
rn aarusega nr.
....................... (edaspidi Kord)
2.1. Vastavalt kaesolevale lepingule eraldab Toetu se andja Toetuse saaja le
urituse ."
"labivi irnisek s. se lle labiviimi sega
seotud osaliste kulude katteks
eurot.
vastavalt
komi sjoni
(kinnitatud Narva Linnavalitsuse
a. korraldusega nr )
.................. a.
otsusele
(pr otoko lli kuupa ev ja punk i i nr) .

3. TOETUSE VALJAMAKSMISE JA ARUANDLUSE ESITAMISE KORD

3.1. Toetus kehakultuuri- ja spordivaldkonnas labiviida va uritu sega (edas pidi uritus) seotud
kulude osaliseks katmiseks , makstakse Toetuse saajale valja hiljernalt kahe nada! a j oo ksul. lepingu
allakirjutamise hetkest.
3.2. Mitte hiljem kui uks nadal enne antud lepingu kehti vuse tahtaja loppernist on
Toetu se saaj a kohu statud esitama Toetu se andja le arua nde saa dud toetu se kas utarnise
kohta. vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormile. koos kuludokumentidega.
mis kinnita vad saadud toetu se sihtotstarbe list kasutami st.
kulude va ljarnaks miseks
vastavalt antud lepingu punktile 2. 1.

3.3 Kui Toetu se saaja ei o ie esit anud nout avaid dokumente , kasuta s saadud toetust
mittesihtot starbeli selt voi esitas valeandme d toetu se kasutami se kohta, lopetab Toetuse
andja lepingu Toetuse saajaga ja kolme aasta jooksul ei toeta tema spordialast tegevust.
3.4 Toetuse andjal on oigus antud lepingu punktis 3.3. nirnetatud ju htude korral nouda
Toetu se saaja lt erald atud toetu se tagastami st j a Toe tuse saaja on kohustatud saad ud
toetu se Toe tuse andja le tagasi maksma 20 pae va joc ksul a lates To etuse andj a pool i
vastava noude teatavakstegemi sest.

4. TOETUSE ANDJA OIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Toetuse andja l on oigus teostada kontrolli kaesoleva lepingu tingimuste taitrnisc Di e.
4.2. Toetuse andja on kohustatud ja rgima antud lepingu tingimusi.

5. TOETUSE SAAJA OIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Toe tuse saaja on kohu statud
antud lepin gu ga saadava id vahe ndeid kasuta ma
sihtotstarbeliselt. kaesoleva lepin gu punkt is 2. 1 nimetatud urituse labiviimiseks.
5.2. Toetuse saaja l on oigus saada informat siooni antud lepingu punkti s 4.1 . ettenahtud
kontrolli tulemuste kohta
5.3. Toetuse saaja on kohustatud punktis 3.2. ettenahtud dokum entide esitamisel esitama
toest infonnatsiooni sisaldavad doku mendid.
5.4. Juhul, kui Toetuse saaj a ja n is taielikult voi osali selt saa dud toetu se kasutam ata.
kohu stub Toetu se saaja kasut arnata summa tagastarn a rnitte hilj ern. kui I nadal enne
antud lepingu loppernise tahtaega.
5.5. Juhul , kui Toe tuse saaj a jani s punktis 2. 1. margitud uritu se labi viirnata, kohu stu b
Toetu se saaja punkti s 2. 1 margitud summa tagas tarna mitt e hilj ern. kui I nadal enne
antud lepingu loppemis e tahtaega.

6. LEPTNGU Mu uTurvrrN E
6.1. Antud lepingu tingimusi voib muuta ainult Poolte kirjalikul nousolekul. rru s lisatakse
lahutamatu lisana antud LepinguJe.

7. LEPTN GU LOPPEMTNE NING SELLE ENNETA HTAEGNE LOP ETAMrN E
7.1. Leping lopeb terna tahtaja loppernisel voi ennetahtaegselt antud lepingus ettenahtud
alustel.
7.2 Poolte kirjalikul kokkuleppel voib lepingu katkestada erinevatel pohjustel ja erineval
tahtajal.

8. LEPfNG U KEHTIVUSE TAHTAEG
8.1. Kaesolev leping joustub allkirj astamise hetkest ning kehtib kuni
..
8.2 Lepingu kehtivuse aja loppemisega Toetuse saaja ei vabastata kaesolevast lepingust
tulenevate kohustuste taitrnisest.

9. LOPPSATTEO
9.1. Antud
lepin gu
muudatused ja taiendused
allkirjastataks e antud lepingu molerna osapoole poolt.

vonn istatakse

kirjali kult

rung

9.2. Antud lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolteva heliste labiraakimiste teel.
Kokkulepp e mittesaavutamise korral kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt.
9.3. Kaesolev Jep ing o n koos tatud kahes iden tses. vordse t juriidili st j oudu ornava s
eksernplaris, ilks ekse mplar kummalegi Poolele.

10. POOLTE REKVIS IIDID JA ALLKfRJAO

Toetuse andja

Toetuse saaja
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