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TOETUSLEPING nr  

  

Vormsil,                         kuupäev 

  

Vormsi  Vallavalitsus, mida esindab Vormsi valla põhimääruse alusel vallavanem .......................  

ja  ..........................., mida esindab juhatuse liige ............................, edaspidi toetuse saaja, keda 

edaspidi nimetatakse eraldi pool ja mõlemad koos pooled, sõlmivad käesoleva lepingu, edaspidi 

Leping, alljärgnevas: 

 

1. Üldsätted 

1.1. Lepingu sõlmimisel juhinduvad pooled Vormsi Vallavolikogu 2014. Aasta...................... määrusest 

nr ..................... „Vormsi valla eelarvest ............................................... toetamise kord“. 

1.2. Lepingu sõlmimise aluseks on Vormsi Vallavalitsuse ...................... aasta ........................ korraldus 

nr .......... „Toetuste eraldamine“. 

1.3. Vormsi Vallavalitsus maksab toetuse saajale ühekordset toetust summas ........................ (summa 

sõnadega) eurot ........................................................(mille jaoks). 

1.4. Vormsi Vallavalitsuse kontaktisik käesoleva lepinguga seotud küsimustes on vallavalitsuse referent 

.............................., telefon: 5296318, e-posti aadress: vv@vormsi.ee. 

2. Toetuse saaja õigused ja kohustused 

2.1. Toetuse saajal on õigus saada Vormsi Vallavalitsuse käesoleva lepinguga seotud kontaktisikult abi 

informatsiooni ja nõuande kujul. 

2.2. Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihipäraselt ja ranges vastavuses esitatud taotlustega 

ja käesoleva lepinguga.  Eraldatud toetusest kuuluvad finantseerimisele kulud, mis on vastavalt esitatud 

taotlusele tehtud projekti alguskuupäevast kuni projekti lõppkuupäevani ................................................... 

2.3. Toetuse saaja on kohustatud tagastama Vormsi Vallavalitsusele saadud toetuse täies mahus, kui 

taotluses ettenähtud tegevused jäävad toetuse saaja poolt teostamata.  

2.4. Toetuse kasutamisel kohustub toetuse saaja viitama sellele, et toetaja on Vormsi vald. 

2.5 Toetuse saaja kohustub esitama Vormsi Vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise 

kohta hiljemalt ..................................... (Lepingu lisa- aruande vorm). 

3. Vormsi Vallavalitsuse õigused ja kohustused 

3.1. Vormsi Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse kasutamist ning nõuda toetuse kasutamisega 

seonduvaid mistahes täiendavaid andmeid ja dokumente. 

3.2. Vormsi Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja 

rikub lepingu tingimusi, taotluses ettenähtud tegevusi ei toimu või need ebaõnnestuvad taotleja süül. 

3.3 Vormsi Vallavalitsus on kohustatud kandma toetuse summas ..............................  (summa sõnadega) 

eurot  toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt viie päeva jooksul peale lepingu allkirjastamist mõlema 

poole poolt. 

4. Lõppsätted 

4.1. Leping jõustub alates allkirjastamisest ja kehtib kuni poolte poolt kõigi oma kohustuste 

nõuetekohase täitmiseni. 
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4.2. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. 

4.3. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest 

õigusaktidest. 

4.5. Käesolev leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas 

eksemplaris, üks kummalegi poolele või digitaalselt allkirjastatud dokumendina. 

  

Poolte rekvisiidid ja allkirjad: 

  

Vormsi Vallavalitsus:    Toetuse saaja: 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________________   ___________________________ 

Vormsi Vallavalitsus      

Reg nr 75022427      

Hullo, Vormsi, Läänemaa     

mob: 5296318       

E-post: vv@vormsi.ee               

A/a  EE702200001120170356    
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