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Narva munitsipaalkoolide baasil2009. aastal tegutsevate
suvekooliJaagrite toitlustamise finantseerimise kord

Miiarus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 15ike I punkti 3 alusel

1. UJdsatted

1.1 Kaesoleva korraga kehtestatakse Narva munitsipaalkoolide baasil suvekoolilaagrite
labiviimiseks linna eelarvest eraldatava toitlustamise finantseerimise saamiseks esitatavad
n5uded, taot1use Hibivaatamise, rahaliste vahendite eraldamise ning finantseerimise
kasutamise Ule jareleva1ve teostamise kord.
1.2 Suvekoolilaager kaesoleva korra tahenduses on Narva linna munitsipaalkooli baasil
2009. aastal tegutsev laager, mis pakub noortele riiklikust 5ppekavast v1ilist tegevust
suvisel perioodil, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus.
1.3 Finantseerimine sisaldab suvekoolilaagris osalevate laste toitlustamise kulu.
1.4 Suvekoolilaagris osalevate laste toitlustamise kulu moodustab 27,37 krooni paevas Uhe
lapse kohta, sealhulgas 17,42 krooni koolil5unaks vastavalt Narva Linnavalitsuse
20.02.2008.a korralduse nr 176-k "Narva linna munitsipaalkoolide 5pilaste kooli15una
tegeliku maksumuse kehtestamine ja suvekoolilaagrites laste toitlustamiskulude summa
aktsepteerimine" punktile 3.1 ning suvekoolilaagri koolieine tegelik maksumus Uhe
5pilase kohta paevas 9,95 krooni ulatuses Hihtudes Sotsiaalministri 27. juuni 2002.a
maaruse nr 93 "Tervisekaitsen5uded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"
§ 5 15ikest 2 ja 3.
1.5 Suvekoolilaagri toitlustamise finantseerimiseks ettenahtud rahalised vahendid eraldatakse
Narva linna eelarvest.
2. Finantseerimise taotlemine
2.1. finantseerimise saamise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse Narva
Linnavalitsuse Kultuuriosakonda hiljemalt 05.05.2009.a. Finantseerimine eraldatakse
2009. aastaks.
2.2 Finantseerimise taotluses sisalduvad andmed:
2.2.1 suvekoolilaagri Hibiviija nimi ja asukoht (elukoht);
2.2.2 suvekoolilaagri Hibiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
2.2.3 suvekoolilaagri juhataja ja kasvatajate nimed;

2.2.4 suvekoolilaagri Hibiviimise aeg ja tapne asukoht;
2.2.5 suvekoolilaagri eesmark;
2.2.6 suvekoolilaagris osalevate laste arv;
2.2.7 Narva linnaeelarvest taotletava finantseerimise suurus lahtudes kaesoleva korra
punktist 1.3;
2.2.8 teised finantseerimisallikad.
2.3 Taotlusele lisab taotleja jargmised dokumendid:
2.3.1 suvekoolilaagri paevakava;
2.3.2 dokumendid, mis voimaldavad suvekoolilaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooni
nouetele vastavust hinnata;
2.3.3 Tervisekaitseinspektsiooni ja Paasteameti t6endid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa
ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja paastealade nouetele ning
toitlustusteenust pakkuva ettevotja tegevusloa koopia.
2.4 Suvekoolilaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninouded:
2.4.1 Suvekoolilaagri juhatajal ja kasvatajatel peab olema pedagoogiline k6rg- v6i
keskeriharidus ja laagrikasvataja tunnistus.

3. Taotluse Hibivaatamine ja toitlustamise finantseerimise eraldamine
3.1 Taotluste labivaatamiseks finantseerimise eraldamise kohta moodustatakse Narva
Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja kliskkirjaga komisjoni (edaspidi Komisjon).
3.2 Komisjon vaatab llibi esitatud taotlused ja juhul, kui taotleja jatab koos taotlusega
esitamata n5utud andmed v5i dokumendid voi kui taotluses on muid puudusi, maarab
komisjon taotluse esitajale tahtaja puuduste korvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui
seitse t06paeva. Tahtpaevaks puuduste k6rvaldamata jatmisel v6ib komisjon jatta taotluse
labi vaatamata.
3.3 Komisjon vaatab laekunud taotlused labi ja langetab otsuse finantseerimise eraldamise,
finantseerimise suuruse ja finantseerimise saamise tingimuste kohta I nadala jooksul
parast n6uete kohaselt vorrnistatud taotluse laekumist.
3.4 Komisjonil on 5igus lahtudes olemasolevatest vahenditest langetada otsuse taotluse
rahuldamise kohta taismahus v5i taotletavast vaiksema summa ulatuses.
3.5 Osaline finantseerimine on v6imalik sel juhul, kui suvekoolilaagrites toitlustamiskulude
katteks m6eldud rahalistest vahenditest ei jlitku laekunud taotlustes taotlenud summa
rahuldamiseks, mis on ette nahtud vastavalt kaesoleva korra punktile 104. Puuduv summa
kaetakse muudest finantseerimisallikatest, sh vanemate tasu arvelt.
3.6 Komisjoni otsuse alusel teeb Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond suvekoolilaagrites
toitlustamise finantseerimist taotletavatele munitsipaalkoolidele teatavaks finantseerimise
tagamisest Komisjoni poolt rahuldatud summa ulatuses toitlustamise ja toitlustusteenuste
16ikes.
3.7 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond eraldab rahalised vahendid taotlejale parast
kaesoleva korra punktis 4.2 nimetatud aruande esitamist vastavalt selle juurde lisatud
suvekoolilaagris osalevate laste nimekirjale ja suvekoolilaagris osalevate laste
toitlustamisega seotud kuludokumentidele.

4. Jarelevalve toitlustamise finantseerimise kasutamise iile
4.1 Jarelevalve toitlustamise finantseerimise kasutamise tile teostab Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond.
4.2

Finantseerimise saaja on kohustatud kasutama suvekoolilaagri toitlustamise
finantseerimiseks ettenahtud rahalised vahendid sihtotstarbeliselt suvekoolilaagris
osalevate laste toitlustamiseks.

4.3 Finantseerimise saanud suvekoolilaagrite labiviijad on kohustatud tihe kuu jooksul parast
suvekoolilaagri Hibiviimisest esitama Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda
toitlustamise finantseerimise kasutamise kohta aruande, mille juurde peab olema lisatud
suvekoolilaagris osalevate laste nimekiri ja suvekoolilaagris osalevate laste
toitlustamisega seotud kuludokumendid.
4.4 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond kontrollib taotleja finantseerimise sihtotstarbelist
kasutamist. Kultuuriosakonnal on kontrolli teostamisel oigus nouda finantseerimise saajalt
seletusi ja vahearuandeid ning viibida finantseeritava tegevuse labiviimise juures.
4.5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajal on oigus tunnistada suvekoolilaagri
toitlustamise finantseerimise eraldamist kehtetuks juhul, kui:
4.5.1 finantseerimise saaja on rikkunud kaesoleva korra tingimusi;
4.5.2 toetuse saamiseks finantseerimise saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid;
4.5.3 aruande esitamisel selgub, et finantseerimist ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
4.5.4 toetuse saamiseks finantseerimise kasutamise kohta on esitatud valeandmeid;
4.5.5 suvekoolilaager, mille korraldamiseks finantseerimine eraldati, on jaanud toimumata.
5. Rakendussatted
Maarus joustub seadusega satestatud korras.

I~

Crr~
Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
LinnasekreUir

Narva Linnavalitsuse 15.04.2009
maaruse nr 403 lisa

SUVEKOOLILAAGRI TOITLUSTAMISE FINANTSEERIMISE TAOTLUS
SUVEKOOLILAAGRI LABIVIIJA ANDMED
Suvekoolilaagri Hibiviija nimi
Suvekoolilaagri Hibiviija asukoht
Telefon
Faks

E-post

SUVEKOOLILAAGRI ANDMED
Suvekoolilaagri Hibiviimise eest vastutava
isiku nimi, isikukood ja elukoht
Suvekoolilaagri juhataja
Suvekoolilaagri kasvatajad

Suvekoolilaagri labiviimise t1ipne asukoht
Suvekoolilaagri labiviimise aeg
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Suvekoolilaagris osalevate laste arv
Suvekoolilaagri eesmark

TAOTLETAVA FINANTSEERIMISE SUURUS TOITLUSTAMISKULUDE KATTEKS

MUUD FINANTSEERIMISALLIKAD

Kaesolevaga kinnitan, et taotluses esitatud andmed vastavad tegelikkusele. Olen tutvunud
Narva munitsipaalkoolide baasil 2009. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise
finantseerimise korraga.
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