Lisa nr. 1

LEPING nr. ______
toetuse väljamaksmisest
Käesolev toetuse väljamaksmise leping (edaspidi tekstis Leping), on sõlmitud Narva LV
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Amet) nimel, keda esidab Ameti direktor
________________________________ isikus ja _________________________________
(edaspidi toetuse saaja), isikukoodiga _________________________________ vahel
alljärgnevas:
1. Lepingu objekt.
1.1 Käesoleva lepingu objektiks on materiaalne toetus, mis makstakse Ameti poolt toetuse
saajale summas ________________________ käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
1.2 Käesolevas lepingus ettenähtud toetus makstakse järgnevate tingimuste olemasolul:
1.2.1 Toetuse saaja õpib (õppeasutus) ___________________________________
(teaduskond) _______________________________
(eriala) ____________________________________
1.2.2 Toetuse saaja võtab endale kohustuse 3 kuu jooksul peale õppeasutuse lõpetamist
asuda tööle Ametisse ning töötada seal vähemalt kolm aastat õpitud erialale vastaval
ametikohal.
1.3 Toetuse väljamaksmise koht ja viis kooskõlastatakse lepingu osapoolte vahel lepingu
lahumatu osas
2. Ameti kohustused ja õigused.
2.1 Amet võtab endale kohustuse hiljemalt jooksva kuu viimasel kuupäeval kogu õppeaja
jooksul kui toetuse saaja vastab Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra
(edaspidi Kord) nõuetele, v.a. suvepuhkuse periood (juuli, august) maksta toetust
linnavalitsuse poolt kinnitatud korraldusele vastavas summas.
2.2 Käesoleva lepinguga kohustub Amet andma toetuse saajale 3 kuu
õppeasutuse lõpetamise erialast tööd Ametis

jooksul peale

2.3 Amet otsustab toetuse väljamaksmise lõpetamise juhul, kui toetuse saaja
eksmatrikuleeritakse õppeasutusest akadeemilise võlgnevuse, õppedistsipliini rikkumise või
muu tema süü tõttu, ilma mõjuva põhjuseta õpingute katkestamise või eriala või
õppeasutuse muutmise puhul Narva linnavalitsusega kooskõlastamata.

2.4 Juhul, kui toetuse saaja rikub käesoleva lepingu punktide 1.2 ning 3.2 tingimusi, on
Amet õigus nõuda tagasi toetuse saaja käest kogu käesoleva lepingu järgi saadud toetuse
summa.
2.5 Vastavalt käesolevale lepingule otsustab Amet ametikorteri pakkumise Narva linnas
toetuse saajale kolme kuu jooksul pärast ametisse nimetamist, kui toetuse saajal puudub
elukoht.
3. Toetuse saaja kohustused ja õigused.
3.1 Toetuse saajal on õigus saada toetust kogu õppeaja jooksul vastavalt käesolevale
lepingule, kui toetuse saaja ei riku Korda ja/või Lepingut.
3.2 Toetuse saaja on kohustatud:
3.2.1 Esitama pärast õppemaksu maksmist Ametile maksekorralduse, mis tõendab toetuse
laekumise õppeasutuse arvele ning toetuse otstarbekohase kulutamise.
3.2.1 Mitte vahetama ilma Ametiga kooskõlastamata õppekohta ega eriala.
3.2.2 Esitama ühe kuu jooksul peale sessiooni lõppu Ametisse tõendi sessiooni tulemuste
kohta ning amet otsustab oma äranägemise järgi keskmise hinde ja/või hinnetelehe
esitamisel toetuse saamise või/ja maksmise jätkamise.
3.2.3 Kolme kuu jooksul peale õppeasutuse lõpetamist asuma tööle Ametisse ja töötama
seal vähemalt 3 aastat vastavalt õpitud erialale.
3.3 Juhul, kui toetuse saaja rikub mistahes käesoleva lepingu p. 3.2 nimetatud tingimust, siis
kohustub toetuse saaja tagastama kogu toetuse summas, mille ta sai käesoleva lepingu järgi
ja maksma leppe rikkumise trahvi 10% ulatuses saadud toetuse summast.
4. Lepingu kehtivusaeg.
4.1 Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib lepingu poolte endale võetud
kohustuste täitmise aja jooksul.
4.2 Leping lõpeb siis, kui toetuse saaja on kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega
lõpetanud oma töö Ametis.
5. Lepingu täitmine.
5.1 Toetuse saaja poolt lepingu p. 3.2 ette nähtud tingimuste täitmist hinnatakse Ameti poolt
lepinguga saadud toetuse täieliku kompenseerimisena.
Sellest momendist alates kaotab Amet õiguse nõuda toetuse tagastamist või
kompenseerimist mistahes vormis.
6. Lepingu muutmine, täiendamine ja lõpetamine.
6.1 Käesolev leping lõpetatakse p.4.2 ettenähtud tingimuste täitmisel.

6.2 Lepingu muutmine, täiendamine või ennetähtaegne lõpetamine toimub osapoolte
kokkuleppel ja vormistatakse kirjalikult.
6.3 Leping lõpetatakse ühepoolselt kui toetuse saaja ei pea kinni Korrast ja/või Lepingust
7. Lõppsätted.
7.1 Toetuse saaja vabastatakse käesoleva lepingu p.3.3 ettenähtud kohustuste täitmisest,
kui see on võimatu tervisliku seisundi või Ameti poolsete kohustuste mittetäitmise tõttu.
7.2 Käesoleva lepingu reguleerimata vaidlusküsimused lahendatakse kohtus.

Kuupäev ____________________

Osapoolte andmed:
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet
Peetri pl 5
EE2000 Narva
tel. 372 35 60301
fax 372 35 60241

Toetuse saaja

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

