
Lisa 2 
           „Projektipõhise tegevuse toetamise kord Nõva vallas“ juurde 

 
PROJEKTIPÕHISE TEGEVUSE TOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 
 
 
Nõval,      „……“………………………………………..20…..… 
 
 
Nõva Vallavalitsus (edaspidi Vald), asukohaga Nõva küla, Nõva vald, 91101, keda esindab 
põhimääruse alusel vallavanem................................................................................................................  
ja ........................................................................................... (edaspidi Toetuse saaja), asukohaga 
..................................................................................................., keda esindab põhikirja alusel juhatuse 
liige........................................................................................., edaspidi Pool või koos Pooled, sõlmisid 
käesoleva projektipõhise tegevuse toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping), leppides kokku 
alljärgnevas:  
 
1. Lepingu eesmärk  
Lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata nõva valla eelarvest projektipõhise tegevuse 
toetuseks eraldatud rahade kasutamise sihtotstarve, tingimused ning Poolte õigused ja kohustused.  
 
2. Lepingu alus  
Lepingu sõlmimise aluseks on Nõva Vallavolikogu......... määrus nr .... “Projektipõhise tegevuse 
toetamise kord Nõva vallas“ § 15 lõige 1, Toetuse saaja poolt esitatud projektitaotlus nr ....... ning 
vallavalitsuse korraldus.  
 
3. Lepingu objekt  
3.1. Vald eraldab Toetuse saajale sihtotstarbeliselt toetust summas ........................ 
(................................................................................................................................................................
eurot). Nimetatud summa kantakse .............. tööpäeva jooksul pangaülekandena Toetuse saaja 
arveldusarvele........................................................................................................................................... 
3.2. Sihtotstarbeliseks tegevuseks on: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
4. Poolte õigused ja kohustused  
 
Toetuse saaja õigused ja kohustused  
4.1. Toetuse saajal on õigus:  
4.1.1. saada toetust vastavalt Lepingule;  
4.1.2. kasutada toetust sihtotstarbeliselt.  
 
4.2. Toetuse saaja kohustub:  
4.2.1. kasutama Valla poolt eraldatud raha ajavahemikul 1. jaanuar ........... kuni 31. detsember ......... 
(edaspidi Periood) sihtotstarbeliselt Lepingu punktis 3.2. nimetatud viisil;  
4.2.2. kasutama valla logo; 
4.2.3. esitama vallavalitsuse nõudmisel enne Perioodi lõppu kontrollimiseks toetuse kasutamisega 
seotud dokumente, kuludokumente, selgitusi, vahearuandeid ja muid asjakohaseid materjale;  
4.2.4. esitama hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast Perioodi lõppu programmi, projekti või ürituse 
läbiviimise ja toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruande vorm on 
kättesaadav vallakantseleist, valla koduleheküljelt;  



4.2.5. tagastama toetuse jäägi hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul pärast punktis 4.2.4. 
nimetatud vormikohase aruande esitamise tähtaega Nõva Vallavalitsuse arvelduskontole:  
................................................................................................................................................................. 
Selgitus: Tagasimakse - Leping nr 
4.2.6. esitama Valla nõudmisel lisaks punktis 4.2.4. nimetatud aruandele kontrollimiseks täiendavaid 
toetuse kasutamisega seotud dokumente, kuludokumente, selgitusi jm asjakohaseid materjale;  
4.2.7. tagastama toetuse kasutamise täiendava kontrollimise (punkt 4.2.6.) tulemusena selgunud 
toetuse jäägi Valla poolt määratud tähtajaks.  
 
Valla õigused ja kohustused  
4.3. Vallal on õigus:  
4.3.1. nõuda Toetuse saajalt Lepingu igakülgset täitmist;  
4.3.2. nõuda igal ajal Lepingu täieliku täitmiseni toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimiseks 
vajalikke dokumente, kuludokumente, selgitusi, vahearuandeid, aruandeid jm asjakohaseid materjale;  
4.3.3. nõuda eraldatud toetuse tagastamist kui toetust ei ole kasutatud või ei ole seda kasutanud 
Lepingu punktis 3.2 sätestatud sihtotstarbel;  
4.3.4. Toetuse saajaga Leping ennetähtaegselt lõpetada ja eraldatud toetus tagasi nõuda, kui Toetuse 
saaja:  
4.3.4.1. on esitanud Vallale ebaõigeid andmeid toetuse kasutamise kohta;  
4.3.4.2. ei esita nõutud dokumente ega aruandlust Lepingus märgitud ja/või Valla poolt määratud 
tähtajaks;  
4.3.4.3. on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati.  
4.3.4.4. ei kasuta valla logo vastavalt punktile 4.2.2.  
4.3.5. Toetuse saajaga Leping ennetähtaegselt lõpetada ja edaspidi mitte finantseerida Toetuse saaja 
tegevust juhul, kui:  
4.3.5.1. esinevad punktis 4.3.4. nimetatud asjaolud;  
4.3.5.2. kui Toetuse saaja ei pea kinni eraldatud summade tagastamisel Lepingus ja/või Valla poolt 
määratud tähtaegadest.  
4.4. Vald kohustub:  
4.4.1. eraldama Toetuse saajale toetuse summa sihtotstarbeliseks kasutamiseks punktis 3.1 sätestatud 
määras.  
 
5. Viivis ja leppetrahv  
5.1. Vallal on õigus nõuda Toetuse saajalt viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud 
päeva eest.  
5.2. Vallal on õigus Toetuse saajalt nõuda Lepinguliste kohustuse rikkumise korral leppetrahvi 10% 
toetuse summast.  
 
6. Lepingu muutmine  
6.1. Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel.  
6.2. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poole poolt.  
 
7. Teadete ja taotluste edastamine  
7.1. Lepinguga seotud teated ja taotlused edastatakse Poolte poolt Lepingu punktis 9 märgitud 
kontaktandmetele. Kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud teist Poolt koheselt informeerima.  
7.2. Teadete edastamine Poolte vahel toimub kirjalikku taas esitamist võimaldaval viisil (e-posti 
teel), va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik (allkirjastatud) vorm. Kui teade tuleb 
edastada viivitamatult, antakse see edasi mistahes vormis (sh telefoni teel) ning hiljem kinnitatakse 
Lepingus ettenähtud vormis. Vaidluse korral peab teate edastamist tõendama selle esitaja.  
7.3. Teade Lepingu ülesütlemise kohta ja nõue, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, 
esitatakse teisele Poolele kirjalikus vormis.  



7.4. Taotlus, mis esitatakse tulenevalt Lepingu muutmisest või lõpetamisest, esitatakse teisele Poole 
kirjalikus vormis.  
7.5. Lepingu täitmiseks vajalikud teated edastatakse teisele Poolele kirjalikku taas esitamist 
võimaldavas vormis, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.  
7.6. Ühe Poole teate, taotluse või nõude on teine Pool kohustatud läbi vaatama ja sellele vastama 
kümne (10) kalendripäeva jooksul teate, taotluse või nõude saamisest arvates.  
 
8. Lõppsätted  
8.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste 
täieliku täitmiseni.  
8.2. Lepingu täitmisest tekkinud vaidlused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. 
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus.  
8.3. Leping on koostatud kolmel (3) lehel, ühes eksemplaris ja allkirjastatud Poolte poolt digitaalselt.  
 
9. Poolte andmed ja allkirjad  
 
 
 
VALD                                                                                                 TOETUSE SAAJA  
 

 


