
  

KINNITATUD 

Tallinna Linnavalitsuse 

27. mai 2009 

määrusega nr 50 

LISA 2 

(Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

  

SOTSIAALSETE TÖÖKOHTADE LOOMISE TOETUSE LEPING 
  

Tallinnas, „…...“...................... 200... a. 

  

Tallinna linn, keda esindab Tallinn Ettevõtlusameti juhataja …………………, kes tegutseb 

põhimääruse alusel,  

ja  

raames sotsiaalsete töökohtade toetuse saaja…………………………….. (edaspidi toetuse 

saaja), keda …………………………... alusel esindab ……………………… , 

(Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

  
keda nimetatakse eraldi ka pool ja koos poolteks, sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi 

leping) alljärgnevas: 

  

1.        ÜLDSÄTTED 
1.1     Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja 

kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ettevõtlusamet). 

1.2     (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

1.3     Lepingu sõlmimisega võtab toetuse saaja endale kohustuse tagada temal lasuvate 

kohustuste täitmine Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 16 „Sotsiaalsete 

töökohtade toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ ja toetuse taotluses (edaspidi 

taotlus) esitatud andmete põhjal. 

1.4     Sotsiaalsete töökohtade toetuse (edaspidi toetus) abil luuakse vähemalt .....(number) uut 

töökohta. Töötajad võetakse tööle ja nendega sõlmitakse vastavalt töölepingu seadusele 

tähtajaline tööleping tähtajaga 6-12 kuud (edaspidi tööleping).  

1.5     Uued töökohad luuakse hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest ja 

loodud töökohad säilivad vähemalt 6 (kuue) kuu jooksul alates nende loomise päevast, st uue 

töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast. 

1.6     Ettevõtlusamet annab toetuse saajale toetust maksimaalselt summas ………….. (summa 

sõnadega) eurot, mis sisaldab sotsiaalsetel töökohtadel töötavate töötajate brutopalka, sellelt 

arvestatud sotsiaalmaksu ja tööandja arvestatud töötuskindlustuse makseid kattes sellega 

……………….. (sõnadega) protsenti abikõlblike kulude loetelus ette nähtud abikõlblikest 

kulutustest.  

(Tlv m 06.10.2010 nr 72, jõustumine 01.01.2011) 

1.7     Kõik abikõlblikud kulutused on fikseeritud lepingu lisas 2 (lisa 2 � abikõlblike kulude 

loetelu). 

1.8     Poolte kontaktisikud lepingu täitmisega seotud küsimustes on:  

1.8.1        Ettevõtlusamet .......................................; 

1.8.2        toetuse saaja .......................................... . 

  

2.          TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
2.1      Toetuse saajal on õigus: 



2.1.1        saada ettevõtlusametilt konsultatsiooni, mis on seotud lepingu täitmisega. See 

sisaldab, kuid ei piirdu järgnevaga: 

2.1.1.1  informatsiooni- ja nõuandeteenus - ettevõtlusameti kontaktisikuga on võimalik 

ühendust saada telefoni, faksi või elektronposti teel; 

2.1.1.2  koostatud aruannete hindamine - ettevõtlusamet hindab aruandeid. Ettevõtlusamet 

võib nõuda parandusi või täiendavat informatsiooni juhul, kui  aruanded on mittetäielikud või 

mitterahuldavad. 

  

2.2     Toetuse saaja on kohustatud: 
2.2.1        kasutama toetust ranges vastavuses toetuse eraldamise otsusega ja käesoleva 

lepinguga; 

2.2.2        tagama abikõlblike kulude loetelus ettenähtud omafinantseeringu vähemalt summas 

………………… (summa sõnadega) eurot, mis moodustab …………….. (sõnadega) protsenti 

kõigist abikõlblikest kuludest; 

(Tlv m 06.10.2010 nr 72, jõustumine 01.01.2011) 

2.2.3        taotlema ettevõtlusametilt kirjalikku nõusolekut muudatusteks abikõlblike kulude 

loetelus või omafinantseeringu mistahes ulatuses vähendamiseks. Abikõlblike kulude loetelu 

ning tegevuste muudatused vormistatakse lepingu lisana; 

2.2.4        võimaldama punktis 1.8.1 nimetatud või ettevõtlusameti poolt volitatud isikutel 

tutvuda  toetuse ja omafinantseeringu kasutamist kajastava dokumentatsiooniga toetuse saaja 

asukohas; 

2.2.5        teavitama ettevõtlusametit 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui sõlmitud uued sotsiaalse 

töökoha töölepingud lõpetatakse varem kui 6 (kuue) kuu jooksul nende sõlmimisest ja 

sõlmima hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates vastavate töölepingute lõpetamisest uued 

sotsiaalse töökoha töölepingud; 

2.2.6        esitama ettevõtlusametile digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja 

elektrooniliselt aadressil ettevotlus@tallinnlv.ee saadetud lepingu lisas 3 toodud vormil 

vahearuande hiljemalt iga kuu 12. kuupäevaks ja lepingu lisas 4 toodud vormil lõpparuande  

hiljemalt …....(kuupäev);  

2.2.7        säilitama toetuse kasutamisega seonduva dokumentatsiooni ja materjalid vastavalt 

raamatupidamise seadusele, kuid mitte vähem kui 3 (kolm) aastat viimase uue töötajaga 

töölepingu sõlmimisest; 

2.2.8        viivitamatult kirjalikult informeerima toetuse kasutamise kohaks oleva ettevõtte või 

terviklikuks üksuseks oleva ettevõtte osa ja nendesse kuuluvate asjade või õiguste üleandmise 

või ettevõtte likvideerimise otsuse vastu võtmisest; 

2.2.9        võimaldama ettevõtlusametil ja muudel kontrolliõigust omavatel asutustel kontrollida 

sotsiaalsete töökohtade toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, elluviidud tegevuste 

otstarbekust, esitatud aruannete õigsust ning sotsiaalsete töökohtade toetuse saamise 

tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust. 

  

3.          ETTEVÕTLUSAMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1          Ettevõtlusametil on õigus: 
3.1.1        kontrollida sotsiaalsete töökohtade toetuse ning omafinantseeringu sihipärast 

kasutamist; 

3.1.2        leping ühepoolselt lõpetada, edasine toetuse väljamaksmine peatada ning 

väljamakstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda kui toetust ei kasutata 

sihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja rikub Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määrusega 

nr 16 kehtestatud „Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

korra“ või lepingu tingimusi või esitab valeandmeid; 

mailto:ettevotlus@tallinnlv.ee


3.1.3        nõuda toetuse saajalt toetuse kasutamise kohta mistahes täiendavate andmete ja 

dokumentide esitamist; 

3.1.4        vähendada toetuse summat proportsionaalselt juhul, kui toetuse saaja 

omafinantseering väheneb alla punktis 2.2.2 toodud määra; 

3.1.5        nõuda toetuse tagastamist proportsionaalselt sotsiaalsete töökohtade arvule ning 

töölepingute kehtivuse ajale 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul, juhul kui uued 

töölepingud lõpetatakse varem kui 6 (kuue) kuu jooksul nende sõlmimisest ning 1 (ühe) kuu 

jooksul ei ole sõlmitud uusi töölepinguid. 

3.2          Ettevõtlusamet on kohustatud: 
3.2.1        kinnitama esitatud aruanded 10 (kümne) tööpäeva jooksul ning vajadusel teavitama 

toetuse saajat puuduste kõrvaldamise vajadusest 5 (viie) tööpäeva jooksul alates aruannete 

kättesaamisest; 

3.2.2        kandma toetus toetuse saaja arveldusarvele 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast seda, 

kui ettevõtlusamet on kinnitanud toetuse saaja esitatud aruanded ja muud nõutavad 

dokumendid. 

  

4.          LEPINGU MUUTMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE 
4.1.    Lepingu muutmine toimub kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana 

ning mis jõustub allakirjutamisel. 

4.2.    Ettevõtlusamet võib lepingut ühepoolselt muuta, kui muudetakse oluliselt lepingule 

kohalduvaid õigusakte (sh linna eelarvet). 

4.3.    Pool võib lepingust taganeda, teatades sellest ette 7 (seitse) tööpäeva, kui teine pool on 

lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud 10 

(kümne) tööpäevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud 

lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist. 

4.4.    Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist. 

  

5.          LÕPPSÄTTED  
5.1.    Leping jõustub alates selle allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni poolte poolt kõigi 

kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 

5.2.    Lepingu muudatused jõustuvad pärast allkirjastamist mõlema poole poolt, välja arvatud 

punktis 4.2 sätestatud juhul. Lepingu ühepoolsel muutmisel jõustub muudatus selle 

teatavakstegemisest toetuse saajale. 

5.3.    Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei 

mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, 

tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti 

tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning 

poolte omavahelisest praktikast. 

5.4.    Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et lepingu 

ülejäänud sätted jääksid kehtima. 

5.5.    Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid 

lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu 

lõppemist. 

5.6.    Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui 

läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

5.7.    Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest 

õigusaktidest. 

5.8.    Lepingu lahutamatuteks lisadeks on: 

Lisa 1 - (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

Lisa 2 - Abikõlblike kulude loetelu; 



Lisa 3 - Vahearuande vorm;  

Lisa 4 - Lõpparuande vorm. 

5.9      (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

  

POOLTE REKVISIIDID: 

Tallinna Ettevõtlusamet 
Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 

Reg.kood 75023817 

Tel 640 4219 

Faks 640 4208 

E-post ettevotlus@tallinnlv.ee 

Arveldusarve Tallinna Linnakantselei 

Finantsteenistus 10220077790016  

 Sotsiaalsete töökohtade toetuse saaja: 
Aadress 

Reg.kood 

Tel 

Faks 

E-post 

Arveldusarve 

Viitenumber: 5005050050050225 

  
  

  

  
_________________                                     _____________ 

Nimi                                                               Nimi 

Ametinimetus                                                  Ametinimetus 

  

  

  

  



 

LISA 2 SOTSIAALSETE TÖÖKOHTADE TOETUSE LEPINGULE NR 

(Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

  

ABIKÕLBLIKE KULUDE LOETELU 
  

Toetuse saaja omafinantseering on vähemalt …………….. (summa sõnadega) eurot, mis 

moodustab …... protsenti kogumaksumusest. 

(Tlv m 06.10.2010 nr 72, jõustumine 01.01.2011) 

  

  Sotsiaalse 

töökoha 

nimetus 

Bruto- 

palk 

(kalendri 

kuus) 

Sotsiaal- 

maks 

(kalendri 

kuus) 

Töötus- 

kindlustus 

(kalendri 

kuus) 

Kokku 

tööjõukulud 

(kalendrikuus) 

v.a 

erisoodustused 

ja sellega 

kaasnevad 

maksed 

Kuude 

arv 

Summa 

kokku 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

...               

  Kokku:             

  

  

  

  

Ettevõtlusamet:                                                Toetuse saaja: 

  

  

  

________                                                       _____________ 

Nimi                                                               Nimi 

Ametinimetus                                                  Ametinimetus 

  

  

  

  



 

LISA 3 SOTSIAALSETE TÖÖKOHTADE TOETUSE LEPINGULE NR  

  

VAHEARUANNE 

Meede: Sotsiaalsete töökohtade toetus 

Toetuse saaja: 

Töötajate keskmine arv eelmisel kuul: 

  

  

Lühikokkuvõte: 

  

  Sotsiaalsel töökohal 

töötaja ees- ja perekonnanimi 

Isikukood Sotsiaalse 

töökoha nimetus 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

...       

  Kokku .... töökohta     

  

Tähelepanekud ja märkused: 

  
Koostaja (nimi, allkiri, kuupäev) 

  

NÕUTAVAD LISAD: 
-         aruandlusperioodil sõlmitud sotsiaalsete töökohtade töölepingute koopiad; 

-         toetuse saaja poolt kinnitatud väljavõte sotsiaalsetel töökohtadel töötavate töötajate 

tööraamatust (selle olemasolul); 

-         panga väljavõtete koopiad töötasu ülekandmisest; 

-         toetuse saaja poolt kinnitatud sotsiaalsetel töökohtadel töötavate töötajate palgatõendid. 

 

  

  



 

LISA 4 SOTSIAALSETE TÖÖKOHTADE TOETUSE LEPINGULE NR  

  

LÕPPARUANNE 

Meede: Sotsiaalsete töökohtade toetus 

Toetuse saaja: 

Töötajate keskmine arv: 

  

  

Kestus ja maksumus: 

  

Lühikokkuvõte: 

  

Tegevused ja tegevustele vastavad tulemused 

Tegevus Tegevustele vastavad tulemused 

  Planeeritud sotsiaalsed töökohad 

(nimetus, arv) 

 Planeeritud tööjõukulud v.a 

erisoodustused ja sellega kaasnevad 

maksed 

(Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 

28.03.2011) 

 

 Tegelikult loodud sotsiaalsed töökohad 

(nimetus, arv) 

 Tegelik tööjõukulud v.a erisoodustused ja 

sellega kaasnevad maksed 

(Tlv m 23.03.2011 nr 51, jõustumine 28.03.2011) 

  

Tähelepanekud ja märkused: 

  
Koostaja (nimi, allkiri, kuupäev) 

  

  

  

  

  

  

  

Toomas Sepp 

Linnasekretär 


