
Lääne-Saare Vallavolikogu 

24. märtsi 2015 määruse nr 22 

LISA 2 

 

TOETUSLEPING 
 

 

Lääne-Saare vald Lääne-Saare Vallavalitsuse kaudu, keda esindab põhimääruse alusel 

vallavanem …. (edaspidi Omavalitsus) 

 

ja mittetulundusühing/seltsing…………….. registrikood……. asukoht…., keda esindab 

seaduse alusel ………….(edaspidi Toetuse saaja), 

 

keda nimetatakse edaspidi eraldi Lepinguosaline ja mõlemad koos Lepinguosalised,  

sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Leping reguleerib suhteid, mis tekivad Lepinguosaliste vahel pärast Omavalitsuse poolt 

taotluse rahuldamise otsuse tegemist. 

1.2 Omavalitsus annab Toetuse saajale Projekti teostamiseks toetust summas 

................................................ (...........................) eurot, kattes sellega taotluses nimetatud 

kulud.  

1.3 Projektiga kavandatud tegevused: 

1.4 Projekti alguskuupäev on  ................  

1.5 Projekti lõppkuupäev on  .................. 

1.6 Projekti aruande esitamise tähtpäev on  .................. 

1.7  Lepinguosaliste esindajad Lepingu täitmisega seotud küsimustes on:  

Omavalitsus (edaspidi kontaktisik), postiaadress  ..............................., tel .....................,  

e-post ......................... 

Toetuse saaja – ..................  (edaspidi kontaktisik), postiaadress  ........................., 

tel…………………..  e-post…………………… 

 

2. TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1 Toetuse saaja on õigustatud: 

2.1.1 tegema Projekti eelarves eesmärgipäraseid muudatusi 

2.1.2 saama Omavalitsuselt informatsiooni ja nõuannet, mis on seotud Toetuse saaja 

kohustuste täitmisega ja Projekti elluviimisega, sealhulgas Projekti elluviimisega 

seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas. 

 

2.2 Toetuse saaja on kohustatud: 

2.2.1. võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli; 

2.2.2. kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja sõlmitud toetuslepinguga; 

2.2.3. esitama Lääne-Saare Vallavolikogu 24. märtsi 2015. a määruse nr 22 lisa 3 kinnitatud 

vormil ja tähtajaks nõutud aruande; 

2.2.4. viivitamatult kirjalikult informeerima Omavalitsust kõigist muudatustest, mis võivad 

mõjutada projekti elluviimist või eesmärkide täitmist; 

2.2.5. tagastama toetuse esimesel võimalusel juhul, kui ilmneb, et projektis ette nähtud 

tegevusi ei ole võimalik ellu viia. 

 

3. OMAVALITSUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1  Omavalitsusel on õigus: 

3.1.1. kontrollida toetuse kasutamise vastavust taotlusele, käesolevale korrale ja 

toetuslepingule; 



3.1.2. nõuda toetuslepingu peatamist ja eraldatud toetuse osalist või täielikku tagastamist 

juhul kui toetust on kasutatud mittesihipäraselt või rikutakse muid toetuslepingu 

tingimusi. 

 

3.2 Omavalitsus on kohustatud: 

3.2.1 kandma pärast Lepingu sõlmimist 10 tööpäeva jooksul toetuse Toetuse saaja 

pangakontole. 

 

4. LÕPPSÄTTED 

4.1. Leping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni Lepinguosaliste poolt kõigi oma 

kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 

4.2. Lepingut võib muuta Lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad 

pärast allakirjutamist mõlema Lepinguosalise poolt või Lepinguosaliste poolt 

määratud tähtpäeval. 

4.3. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, 

kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus asukohajärgses kohtus. 

 

5. LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD: 

 

Omavalitsus:  Toetuse saaja:   

Vallavanem .........................  ........................ 

Aadress ...............................  Postiaadress .................. 

Tel........................................  Tel ................... 

Fax ....................................... 

E-post....................................  Pangarekvisiidid 

  A/a ......................... 

 

/digitaalselt allkirjastatud/    /digitaalselt allkirjastatud/  

_____________________    _____________________ 
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