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LISA 2 

TEGEVUSTOETUSE LEPING  nr 

 

Käesolev leping on sõlmitud Alatskivil, ........................ 201... a. 

 

PeipsiääreVallavalitsus (edaspidi Toetuse andja) registrikood  77000192, aadress Tartu mnt 1, 

Alatskivi, Tartumaa, keda esindab Peipsiääre valla põhimääruse alusel 

................................................. 

ja 

........................................ registrikood ........................, aadress …………................................., 

keda  esindab ............................................ (edaspidi Toetuse saaja) sõlmisid valla eelarvest 

eraldatud tegevustoetuse kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

1. Toetuse andja õigused-kohustused: 

1.1. Toetuse andja eraldab ............. aasta valla eelarvest tegevusala  „..................“ vahenditest 

Toetuse saajale tegevustoetust (edaspidi Toetus) summas ...................eurot. 

1.2. Tegevustoetuse eraldamise alus on Peipsiääre Vallavalitsuse  ............ korraldus nr ............... 

1.3. Toetuse kasutamise eesmärgiks on toetada ................................................ ............................ 

1.4. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg ..................................... 

1.5. Toetuse andja kannab viie (5) tööpäeva jooksul pärast antud Lepingu allkirjastamist 

punktis 1.1 nimetatud summa Toetuse saaja arvelduskontole. 

 

2. Toetuse saaja õigused-kohustused: 

2.1 Kohustub kasutama Toetust käesoleva Lepingu punktis 1.3 toodud eesmärgil; 

2.2 Esitab Toetuse andjale aruande 20 tööpäeva jooksul peale toetuse kasutamise lõpptähtaega 

elektrooniliselt e-posti aadressile raamatupidamine@peipsivald.ee  või paberkandjal; 

2.3 On kohustatud aruande esitamise ajaks kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi 

kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal); 

2.4 Kohustub avalikel sündmustel reklaamima ja kasutama reklaamil valla sümboolikat; 

2.5 Tegevustoetuse kasutamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada komisjonile avaldus esimesel 

võimalusel, kui on selgunud tähtaja pikendamise vajadus. 

 

3. Sanktsioonid lepingu rikkumisel 

Kui Toetust ei ole kasutatud vastavalt taotluses esitatule, võib komisjon nõuda Toetuse saajalt 

kirjalikku põhjendust või / ja teha vallavalitsusele ettepaneku nõuda mittesihipäraselt kasutatud 

toetus tagasi. 

4. Lepingu tingimused 

4.1. Käesolev Leping jõustub Toetuse andja ja Toetuse Saaja poolt Lepingu allkirjastamisel. 

4.2. Lepingutingimuste muutmine on lubatud ainult Poolte kokkuleppel ja see vormistatakse 

antud Lepingu lisana. 
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4.3. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte läbirääkimise teel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigi 

õigusaktidele. 

4.4 Käesolev Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest mõlemale poolele jääb üks. 

 

 

Poolte andmed: 

Toetuse andja:                                                                                        Toetuse saaja: 

Peipsiääre Vallavalitsus                                                                           Nimi: 

Aadress: Tartu mnt 1, Alatskivi                                                               Aadress: 

Registrikood: 77000192                                                                           Registrikood: 

Konto nr: EE601010102034911007                                                        Konto nr: 

 

 

Poolte allkirjad: 

 
______________________________                                                                                                              _____________________________ 


