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NOORTESPORDI TOETUSE ERALDAMISE LEPING     

 
 
Tapa                                                                                                       ........................................ 
 
 
Käesolev leping on sõlmitud  ühelt poolt Tapa Vallavalitsuse, keda esindab ... (vallavalitsuse 
esindaja, edaspidi Toetuse  andja), kes tegutseb põhimääruse alusel ja teiselt poolt ... (ühingu 
nimi) (edaspidi Toetuse saaja) keda esindab ... (ühingu esindaja nimi), juhatuse liige, kes tegutseb 
põhikirja alusel (edaspidi Pooled) vahel. Pooled  leppisid kokku alljärgnevas: 
 
1. Lepingu eesmärk 
Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata Tapa valla .... a eelarve osa 081024 
„Toetused spordiklubidele ja -organisatsioonidele” jaotamine vastavalt Tapa Vallavolikogu ... 
määruse nr ... ”...“ ja Tapa Vallavolikogu ... määruse nr ... ja Tapa Vallavalitsuse ... korralduse nr 
... "... " alusel ning määratleda lepingus Toetuse saajale eraldatava sihtotstarbelise toetuse 
kasutamise tingimused ja Poolte õigused ning kohustused. 
 
2. Lepingu objekt 
Toetuse andja eraldab toetust sihtotstarbeliselt Toetuse saajale ... (pearaha saajate laste arv 
numbrina ja sulgudes tekstina) lapsele ja noorele suunatud sporditegevuse toetamiseks.  
Vallapoolse toetuse eraldatakse  ajavahemikus  
01.01.... – 31.12....  läbiviidava õppe – treeningtöö valla poolseks kaasfinantseerimiseks.  
Toetuse suurus on ....-  (summa numbritega ja sulgudes tekstina) eurot.  
 
3. Toetuse andja õigused ja kohustused 
3.1 Toetuse andja eraldab toetust ajavahemikuks 01.01.... kuni 31.12.... 
3.2 Toetuse andja eraldab  toetust igakuiselt 1/12 summa suuruses. 
3.3 Toetuse andjal on õigus  
3.3.1 kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust; 
3.3.2 nõuda vajadusel toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi ja 
vahearuandeid ning spordiklubi liikmemaksu, osalusmaksu kogumise aruandeid. 
3.4 Toetuse andjal on õigus takistamatult ja ette teatamata teostada kontrolli lepingu tingimuste 
täitmise üle. 
3.5 Kontrollimise käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on Toetuse andjal õigus 
vähendada eraldatavat toetust, mille aluseks on punktis 3 nimetatud  kontrolli tulemused. 
3.6 Toetuse andjal on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuseks makstud vahendite 
tagastamist, kui: 
3.6.1 toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt; 
3.6.2 õpilaste arv spordiklubis väheneb oluliselt allapoole sellest arvust, kelle eest toetuse andja on 
taotlejale toetust eraldanud; 
3.6.3 spordiklubi nimekirja kantud lapsed lähevad täielikult üle teise spordiklubisse; 
3.6.4 toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid (s.h ka nimekirjade kohta); 
3.6.5 toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid või esitab valeandmeid; 
3.6.6 spordiorganisatsioon lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aasta kestel; 
3.6.7 korduva kontrollimise tulemusel selgub, et treeningus käib alla 65% nimekirja kantud 
õpilastest. 
3.6.8 Toetuse andjal on õigus toetuse andmine peatada, kui Toetuse saaja ei ole esitanud 
tähtaegselt  ja täiendavaks ajaks nõutud vahearuandeid; 



  

3.7 Toetuse andjal on õigus mitte eraldada 1 (ühe) järgneva aasta jooksul Toetuse saajale toetust, 
kui Toetuse saaja ei esita punktides 3.3 – 3.6.8 nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse 
kasutamise kohta. Toetuse saajal on  antud juhul kohustus saadud toetus tagasi maksta 30 päeva 
jooksul alates Toetuse andja poolt vastava nõude teatavakstegemisest. 
 
4. Toetuse saaja õigused ja kohustused 
 
4.1 Toetuse saajal on õigus tutvuda Toetuse andja poolt punktis 3.3 nimetatud kontrollimise 
tulemustega, anda toetuse andja poolt tehtud kokkuvõtte kohta suulisi ja kirjalikke seletusi. 
4.2 Toetuse saajal on õigus tutvuda Toetuse andja asukohas Tapa Vallavolikogu 
ja Tapa Vallavalitsuse õigusaktidega, mis reguleerivad toetuse eraldamist spordiklubidele. 
4.3 Toetuse saajal on õigus teha Toetuse andjale esitatud laste ja noorte nimekirjades muudatusi 
käesoleva lepingu punktis 2  märgitud arvu ulatuses, millest ta on kohustatud teatama Toetuse 
andjale kirjalikult, faksi- või e-posti teel iga kuu 10. kuupäevaks.  
4.4 Toetuse saaja kohustub korraldama  5 kuni 21 aasta vanustele lastele ja noortele suunatud 
sporditegevust ............ aastal. Toetuse saaja kasutab alljärgnevaid õppe- ja treeningtöö meetodeid: 
praktilised treeningtunnid ja teoreetiline õpe treeningrühmades, individuaaltunnid, kursused ja 
enesetäiendusprojektid, võistlused ja demonstratsioonesinemised, spordilaagrid. 
4.5 Toetuse saaja kohustub korraldama  lastele ja noortele suunatud sporditegevust minimaalselt 
alljärgnevas mahus: 5 kuni 11 aastastele 1-2 korda nädalas,  12 kuni 21 aastastele 2-3 korda 
nädalas, ühe treeningkorra kestvusega  90 minutit. 
4.6 Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt treenerite töötasudeks ja muude 
sporditegevusega seotud kulude katteks vastavalt Tapa Vallavolikogu ... määruse nr ... ”...“ alusel . 
4.7 Toetuse saaja kohustub teatama Toetuse andjale treeningplaani muudatustest kirjalikult, faksi-  
või e-posti teel 5 tööpäeva jooksul. 
4.8 Toetuse saaja esitab kord aastas 01. novembriks koopia treeningpäevikust, mis sisaldab 
andmeid laste osalemise kohta treeningutel. 
4.9 Toetuse saaja võib lapsevanema avalduse olemasolul lapsi liikmemaksust kas osaliselt või 
täielikult vabastada. 
4.10 Toetuse saaja kohustub esitama Toetuse andjale aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 
31. jaanuariks ... 
4.11 Toetuse saaja kohustub edastama toetuse andjale 01. novembriks ... järgmised andmed 
elektrooniliselt: 
4.11.1 treenerite nimekiri ja ka vajadusel dokumendi koopia kutsekvalifikatsiooni kohta; 
4.11.2 treeningrühmade liikmete nimekirjad (eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja elukoht); 
4.11.3 treeningrühma tunniplaan. 
 
5. Lepingu muutmine 
Käesolevat lepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, mis on lepingu lahutamatuks lisaks.  
 
6. Lepingu kehtivus 
6.1 Käesolev leping jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01... 
6.2  Leping kehtib  kuni 31.12.... (k.a). 
 
7. Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine 
7.1 Leping lõpeb käesoleva lepingu punktis 6.2 märgitud tähtaja möödumisel. 
7.2 Toetuse saajal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Toetuse andjale ette 
vähemalt 30 päeva. 
7.3 Toetuse andjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada ja toetus tagasi nõuda, teatades sellest 
Toetuse saajale vähemalt 30 päeva ette, kui Toetuse saaja on oluliselt või korduvalt rikkunud 
käesoleva lepingu tingimusi. Toetuse saajal on  antud juhul kohustus saadud toetus tagasi maksta 
30 päeva jooksul alates Toetuse andja poolt vastava nõude teatavakstegemisest.  



  

7.4 Poolte kirjalikul kokkuleppel võib lepingu ennetähtaegselt lõpetada mistahes põhjusel ja ajal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Lõppsätted 
8.1 Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevahelisel läbirääkimiste 
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Viru Maakohtus 
8.2 Käesolev leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 
millest kummalegi poolele antakse üks eksemplar. 
 
 
9. Poolte rekvisiidid 
 
Tapa Vallavalitsus      ... (ühingu nimi)  
Pikk 15                                                                        ... (reg kood) 
45106 TAPA, Lääne- Virumaa              ... (aadress) 
tel 32 29650, faks 32 29651                          ... (telefon) 
e- mail: vallavalitsus@tapa.ee    ...  (e-mail): 
                                                   ... (panga nimi ja konto number) 
                                                                 
 
                                              
……………………….    ………………………… 
(Toetuse andja esindaja allkiri)                             (Toetuse saaja esindaja nimi ja allkiri ) 
 
 


