Toetuse kasutamise leping nr 18-2-15/414

Tervise Arengu Instituut, registrikood 70006292, asukoht Hiiu 42, 11619 Tallinn (edaspidi: TAI
või Pool), keda põhimääruse alusel esindab teadusdirektor direktori kohusetäitja Toomas
Veidebaum,
ja
Narva Linnavalitsus, registrikood 75008485 (edaspidi: KOV ehk kohalik omavalitsus või Pool),
keda esindab Tarmo Tammiste (edaspidi koos kui Pooled),
sõlmivad käesoleva toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1.
Lepingu eesmärgiks on sätestada mõlema Poole tegevused ja toetuse kasutamise
üldpõhimõtted tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ läbiviimisel.
1.2.
Pooled lähtuvad lepingu täitmisel järgmistest üldpõhimõtetest:
1.2.1. Pooled viivad läbi tegevusi, mille eesmärgid, sisu, teostamine ja toetuse kasutamine
sätestatakse käesoleva lepinguga.
1.2.2. Pooled teevad koostööd avalike suhete valdkonnas, mis hõlmab kolmandate isikute
teavitamist Poolte koostööst.

2.
2.1.

LEPINGU OBJEKT
Lepingu objektiks on Poolte tegevused tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised
aastad“ rakendamisel Narva linnas, mis hõlmab järgmisi konkreetseid tegevusi (edaspidi:
Tegevused):
2.1.1. Programmi sihtgrupi tingimustele vastavate osalejate leidmine ja nende teavitamine
vanemlusprogrammist ning koolitusgrupi komplekteerimine (sh intervjuude läbiviimine
lapsevanematega enne koolituse algust).
Kahe (2) venekeelse koolitusgrupi, milles osaleb ühe koolitusgrupi kohta kuni 14
lapsevanemat (üldjuhul 2 vanemat kokku 7 perest), korraldamine ja koolitussessioonide
(16 korda 2-2,5-tunnised koolitused) läbiviimine 2 grupijuhi poolt ajavahemikus jaanuar
2019 kuni juuni 2019 järgmiselt:
2.1.1.1.
koolitussessioonide ja –materjalide iganädalane ettevalmistamine (kuni 8 tundi
nädalas) sh koolituskavade ja –materjalide läbitöötamine, koolitusmaterjalide
paljundamine osalejatele ja koolituseks vajalike materjalide/tarvikute
organiseerimine ning ühenduse võtmine osalejatega, et täpsustada nende
toimetulekut koolitusel õpitud oskustega;
2.1.1.2.
vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitussessioonide läbiviimine ja osalejatelt
iga koolitussessiooni lõpus tagasiside kogumine;
2.1.1.3.
koolitussessioonide videosse salvestamine ja salvestuste analüüsimine TAI poolt
korraldatavatel supervisioonidel mõlema grupijuhi poolt vähemalt üks kord aastas;
2.1.1.4.
lepingu täitmise perioodil vanemlusprogrammi koolitusel osalejate eel- ja
järelküsitluse ankeetide täitmise korraldamine ning anketeerimise tulemuste
esitamine TAI esindajale vastavalt TAI poolt edastatud juhistele.

2.1.2. Koolitusteks sobivate ruumide organiseerimine, sh peab koolitusruum mahutama
vähemalt 16 inimest (14 osalejat ja 2 grupijuhti) ja selle kõrval või vahetus läheduses
peab olema ruum, mis on sobiv koolitusel osalejate lastele lastehoiu korraldamiseks.
Mõlemad ruumid peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
2.1.3. Toitlustuse korraldamine osalejatele ja nende lastele koolituse toimumise ajal.
2.1.4. Lastehoiu korraldamine osalejate lastele koolituse toimumise ajal.
2.1.5. Osalejatele koolitusele jõudmiseks transpordikulude hüvitamine juhul kui selleks on
vajadus.
2.1.6. Vanemlusprogrammi grupijuhtide varustamine koolituseks vajalike tarvetega ja
grupijuhtidele materjalide paljundamise võimaldamine.

3. KULUDE KATMINE
3.1.
Lepinguga lepitakse kokku TAI poolt KOVile toetuse maksmine vastavalt konkursil
esitatud taotlusele (lepingu lisas nr 1) koolitusgrupi korraldamisega seotud kulude
katmiseks summas kuni 13050 eurot.
3.2.
Juhul kui grupijuhtide töötasu, toitlustuse või lapsehoiu kulu osutub planeeritust
väiksemaks, väheneb võrdeliselt ka TAI poolne toetus. TAI toetuse protsent koolituse
läbiviimise kogukulust, nagu on toodud taotlusvormis (lepingu lisas nr 1), jääb samaks.
Juhul kui grupijuhtide töötasu, toitlustuse või lapsehoiu summa ületab KOVi taotluses
märgitud piirmäära, kannab ülemineva kulu KOV. Ühe tegevuse toetussumma ülejääki ei
saa kasutada teise tegevuse kulude katmiseks.
3.3.
Toetuse saamiseks esitab KOV TAI-le arve ning kulude arvestustabeli (lepingu lisas nr 2
näidatud Exceli vormis) eelmise perioodi kulude kohta 14 päeva jooksul pärast 16.
koolitussessiooni e-posti aadressile Marilyn.koor@tai.ee. KOV saab soovi korral esitada
aruande lisaks ka koolituse keskel, so 14 päeva jooksul pärast 8. sessiooni.
Kuludokumentide koopiaid TAI-le vaja esitada ei ole, kuid need on vajalik säilitada 3
aasta jooksul alates koolitusgrupi lõpukuupäevast. TAI-l on õigus kontrollida lapsehoiu,
toitlustuse ja grupijuhtide töötasu kuludokumente.
3.4.
Koolituse läbiviimisega kaasnevate lisategevuste (transport, kantseleikulu vms) eest TAI
poolt KOVile toetust ei maksta.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. TAI kohustub:
4.1.1. Koordineerima grupijuhtide tööd koolituste läbiviimisel (sh pakkuma toetust
grupijuhtidele koolituse sisu ja kvaliteedi osas).
4.1.2. Korraldama supervisioone grupijuhtidele vähemalt 2 korda aastas.
4.1.3. Nõustama KOVi koolitusgrupi komplekteerimisel.
4.1.4. Edastama KOVile materjalid koolitusprogrammi tutvustamiseks.
4.1.5. Korraldama vanemlusprogrammi anketeerimisega seonduvaid tegevusi ja informeerima
anketeerimise tegevustest ja tulemustest KOVi kontaktisikut.
4.1.6. Toetama tegevuste läbiviimist rahaliselt vastavalt lepingu punktile 3 TAI-le esitatud
kulude arvestustabeli ja arve alusel.

4.2. TAI-l on õigus:
4.2.1. Teostada järelevalvet KOVi poolt läbiviidavate tegevuste osas (sh nõuda tegevuste
läbiviimise kohta täiendavaid selgitusi, saada jooksvalt teavet ning dokumente tegevuste
läbiviimise kohta).
4.2.2. Viia läbi kohapealset kontrolli punktis 2.1.2. nimetatud ajavahemikus, sellest eelnevalt
KOVi teavitades.
4.3. KOV kohustub:
4.3.1. Sõlmima lepingud eelnevalt kokkulepitud (lepingu punkt 5.2) „Imelised aastad“
programmi grupijuhtidega.
4.3.2. Leidma programmi sihtgrupi tingimustele vastavad osalejad ja teavitama neid
vanemlusprogrammist ning komplekteerima koostöös grupijuhtidega koolitusgrupi.
4.3.3. Tagama tegevuste läbiviimise jaoks sobilikud ruumid ja tehnika (DVD-lt videote
vaatamiseks) ning võimaldama grupijuhtidele ruumidele juurdepääsu lepingu kestvuse
ajal.
4.3.4. Võimaldama grupijuhtidele koolituseks vajalikud tarbed ning vajadusel materjalide
paljundamise.
4.3.5. Korraldama toitlustuse osalejatele ja nende lastele.
4.3.6. Korraldama lastehoiu osalejate lastele.
4.3.7. Korraldama vajadusel osalejatele koolitusele jõudmiseks transpordi.
4.3.8. Koostama kulude arvestustabeli (lepingu lisas nr 2 näidatud vormis) eelmise perioodi
kulude kohta ja saatma selle õigeaegselt TAI kontaktisikule.
4.3.9. Esitama TAI kontaktisikule arve(d) punktis 2 nimetatud tegevuste läbiviimise kulude
hüvitamiseks.
4.3.10. Säilitama arvestustabeli koostamise aluseks olevad kuludokumentide originaalid
vähemalt kolme aasta jooksul alates koolituse lõpukuupäevast.
4.3.11. Rahastama vajadusel oma eelarvevahenditest koolituse läbiviimiseks vajalikud
lisategevused (nt transport).
4.4. KOVil on õigus:
4.4.1. Saada infot koolitusprogrammi ja lepingu punktis 2 nimetatud tegevuste kohta.
4.4.2. Esitada põhjendatud kirjalik taotlus lepingus sätestatud kokkulepete muutmiseks.

5. LEPINGUOSALISTE VASTUTUS, ESINDAJAD
5.1.
Mõlemad Pooled vastutavad Lepingu täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandluses
ettenähtud korras.
5.2.
Esindajad lepingu täitmisel on:
Tervise Arengu Instituut – Marilyn Koor, telefon 56 484 281, e-post Marilyn.koor@tai.ee
Narva Linnakantselei – Andrei Antonov, 3569445, andrei.antonov@narva.ee
Vanemlusprogrammi grupijuhid – Anna Konovalova, Anastassia Tarassova, Viktoria
Šumarova.

6. LEPINGU KEHTIVUS
6.1.
Leping hakkab kehtima alates allakirjutamise hetkest.
6.2.
Leping kehtib kuni 14.07.2019.

7. LÕPPSÄTTED
7.1.
Pooled kohustuvad teatama teisele Poolele koheselt tegevuste läbiviimise katkestamist
põhjustavate asjaolude ilmnemisest. Juhul kui 1 (ühe) kuu jooksul alates tegevuste
katkestamise päevast ei ole võimalik tegevuste läbiviimist jätkata, on kummalgi Poolel
õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt.
7.2.
Leping jõustub allakirjutamisest poolte esindajate poolt ja kehtib kuni lepingust
tulenevate õiguste ja kohustuste kohase täitmiseni. Lepingut võib muuta (ainult)
pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.
7.3.
Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepingule kohaldatakse
Eesti õigust.
7.4.
Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt.

Toomas Veidebaum

Tarmo Tammiste

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tervise Arengu Instituut
Registrikood 70006292
Hiiu 42
11619 Tallinn
Telefon 659 3900

Narva Linnavalitsus
Registrikood 75008485
Peetri plats 5
20308 Narva linn
Telefon 359 9222

Lisa 1. Taotlusvorm „Imelised aastad“ koolitusprogrammi läbiviimiseks
Taotleja nimi
Taotleja aadress
Kontaktisiku nimi
Kontaktisiku kontaktandmeid
(telefon, e-mail)
Koolitusgruppide arv
Koolitusgruppide keel
Koolitusgruppe läbi viivate
grupijuhtide nimed
Koolitusgruppide läbiviimise aeg
(kuuajase täpsusega)

Narva Linnavalitsus
Narva, Peetri 5
Andrei Antonov, Narva Linnavalitsuse liige
Tel. 3569445, faks 3569602
E-post: andrei.antonov@narva.ee
2
Vene
Esimene grupp - Anna Konovalova, Anastassia Tarassova. Teine
grupp - Viktoria Šumarova, Anna Konovalova
2019.a veebruar – juuni

Kulu liik
Lapsehoid, 2 gruppi
Toitlustus, 2 gruppi
Grupijuhtide töötasu, 2 gruppi

Summa
1920
2240
13240

KOKKU KÕIK KULUD

€ 17400

KOKKU OMAFINANTSEERING

sh omafinantseering
480
560
3310

sh TAI toetus
1440
1680
9930

€ 4350

KOKKU TAI TOETUS

€ 13050

Kinnitame, et taotlejal on olemas omafinantseering „Imelised aastad“ programmi läbiviimiseks.
Omafinantseeringu % kuludest
TAI toetuse % kuludest
Kokku

Taotluse kinnitus digiallkirjaga:
Allkirjaõigusliku isiku nimi
Tarmo Tammiste

25%
75%
100%

Amet
Linnapea

Kulude arvestustabel
Taotleja nimi:
Narva Linnavalitsus
Lepingu nr:
Koolitusgruppide arv:
2
1. PERIOOD (1.-8. sessioon)

2. PERIOOD (9.-16. sessioon)

KOKKU
JÄÄK
TAI toetuse %
TAI toetuse
TAI toetuse
TAI toetuse
Arve summa
Arve summa TAI toetuse
summa
Kulu liik*
Arve summa
Arve summa
TAI toetuse %
summa
summa
KOKKU
jääk
jääk
KOKKU
Lapsehoid
0
0
1920
1440
Toitlustus
0
0
2240
1680
#DIV/0!
Grupijuhtide töötasu
0
0
13240
9930
KOKKU
0
0
0
0
0
0
17400
13050
*Kulu liikidena arvestatakse ainult lapsehoidu, toitlustust ja grupijuhtide töötasu.
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FAILI SUURUS

FAiLI NIMI
18 2 15 414 .pdf

557 KB

Lisa 1 Taotlusvorm.docx

162 KB

Lisa 2 Kulude arvestustabel Narva Linnaval itsus .x1sx

11 KB
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nr.
NIMI
ISIKUKOOD
AEG
D'T-O-O-MA-S-VE-ID-E-B-A-U-M---------------1-3-4-61-0-2-10-2-1-5---1-2-8-.1-2.2-018
10-:4-5-:2-9-+-0-2:0-0
ALLKIRJA KEHTIVUS

I ALLKIRI ON KEHTIV
ROLLIRESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJAASUKOHT (LINN, MAAKOND , INDEKS, RIIK)
1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER
115464790257460528981526317798342705305
SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI

I ESTEID-SK 2015

VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR
1B3AB 88 8C 99 D5 62M 85 2A08 CD 84 10 72 38 83 72 47 51

ALLKIRJASONUMILOHEND
303 1 30 OD 06 09 60 86 48 01 6503040201 05000420 5F 2618996641 E3 F2 84 83 7C DC 5003831 D 48 61 AE 02 56 28 A
A61 62 CO D5AF 85 A5 AD 14
nr.
NIMI
ISIKUKOOD
AEG
~'T.-AR-M-O-T.-AM-M-IS-T-E----------------1-3-62-0-8-75-2-1-6---1-0-8-.0-11.2-0-19-09-:-16--21
: -+0-2-:0-0ALLKIRJAKEHTIVUS

IALLKIRI ON KEHTIV
ROLLIRESOLUTSIOON
1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND , INDEKS, RIIK)

I

------J

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUM8ER
1110195414898124698579049311270065860432
SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI

IESTEID-SK 2011

VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR
178 6AF2 55 50 5C 88 D9 7A08 8741 AE FAA2 2B 3D 58 57 76

ALLKIRJASONUMILOHEND
303130 OD 06 09 608648016503040201 0500042009 3F 6F OE20 EA86 41 3E 46818823 FB E8ABAF 6734320808 C3
C4 44 6C 6ACE D7 43 EO D6
Selle kinnitus lehe lahuta rra tu osa on loigus "Allkirj ast at ud failid " nimetatud fa ilide esitus paberil.
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