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TOETUSE KASUTAMISE LEPING  NR  

  

Käesolev toetuse kasutamise leping (edaspidi leping) on sõlmitud ................ aastal Väike-

Maarjas. 

Väike-Maarja vald (edaspidi Vald) vallavanem ............................... isikus, kes tegutseb 

põhimääruse alusel ja ................................................... (edaspidi MTÜ), mida esindab juhatuse 

liige ................................ teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad 

käesoleva lepingu alljärgnevas: 

1. LEPINGU  ESE 

Lepingu ese on valla poolt MTÜ-le vallavalitsuse ........... korralduse nr ..... alusel 

üleantav ..............toetus.   

2. POOLTE KOHUSTUSED 

2.2 MTÜ  kohustub: 

2.2.1. Kasutama toetust .................................................. eesmärgi täitmiseks. 

2.2.2. Esitama Vallale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ..........................  

2.2.3. Kasutama toetuse abil rahastatud objekti tähistamiseks Väike – Maarja valla logo või 

teavitavat infosilti.  

2.2.4. Tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse 

taotluses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul projekti lõppemisest 

arvates, ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja 

jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi. 

2.2.5. Valla kirjaliku nõude esitamisel kandma kümne (10) tööpäeva jooksul pärast Valla 

poolt vastava nõude esitamist toetuse või osa toetusest valla tuludesse, kui; 

1) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid. 

2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt. 

2.2.6. Võimaldama Vallal kontrollida esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise 

tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, 

esitades kuludokumentide koopiad, milles on näidatud tehtud kulutuste seotus 

eelarvega; 

2.2.7. Säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja 

materjali 7 aastat arvates toetuse kasutamise lepingu lõppemisest või lõpetamisest. 

2.2.8. Viivitamatult teatama Vallale asjaoludest, mis takistavad MTÜ-d lepingut täitmast, 

lepingu muutmise vajalikkusest või lepingu täitmisel esinevatest muudest 

probleemidest. 

2.3. Vald kohustub: 

Üle kandma ...............toetuse ........... eurot pärast käesoleva lepingu allkirjastamist 

MTÜ arveldusarvele nr ........................................ 

3. VASTUTUS 

3.1. Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, 

järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat. 

3.2. Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmata jätmise või 

mittekohase täitmise korral, välja arvatud juhul kui täitmisest keeldumise või 

mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest. 
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3.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. 

Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse 

põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga 

arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

3.4. Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui 

kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus 

või tegevusetus. 

3.5. Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt 

täpselt, kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või pidi 

teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu 

rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata 

jätmises. 

3.6. MTÜ on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest 

mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel Vallale 

tekkinud kahju. 

4. TEATED 

4.1. Valla ja MTÜ vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi 

teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku 

taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse 

iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas 

lepingus on ette nähtud teisiti. 

5. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

5.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel 

põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel. 

5.2. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis 

kehtivatele õigusaktidele. 

6. LEPINGU MUUTMINE 

6.1. Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku 

kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana. 

6.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele 

kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne 

(30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult 

põhjendada. 

6.3. Vald võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on vajalik olulise avaliku huvi 

kahjustamise vältimiseks. Eelkõige võib Vald lepingut ühepoolselt muuta, kui: 

6.3.1. muudetakse lepingule kohalduvaid õigusakte; 

6.3.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 

6.3.3. lepingu muutmist nõuab Riigikontroll. 

7. LEPINGU KEHTIVUS JA LEPINGUST TAGANEMINE 

7.1. Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib kuni 

projekti lõppemiseni. 

7.2. Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal 

lõpetada. 
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7.3. Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist 

teisele poolele vähemalt viisteist (15) päeva ette. 

7.4. Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt 

rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja 

jooksul asunud kohustust täitma.  

7.4.1. Oluline rikkumine on eelkõige, kui: 

7.4.1.1. kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud lepingupool olulisel määral ilma sellest, 

mida ta õigustatult lepingust lootis, välja arvatud juhul, kui teine lepingupool ei 

näinud kohustuse rikkumise niisugust tagajärge ette ja temaga sarnane mõistlik isik 

ei oleks seda tagajärge samadel asjaoludel samuti ette näinud; 

7.4.1.2. rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole 

huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu; 

7.4.1.3. kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu; 

7.4.1.4. kohustuse rikkumine annab kahjustatud lepingupoolele mõistliku põhjuse eeldada, et 

teine lepingupool ei täida kohustusi ka edaspidi. 

7.5. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu 

alusel saadu tagastamist. 

8. LÕPPSÄTTED 

8.1. Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad 

ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst 

seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga 

lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu 

mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast. 

8.2. Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks 

kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped eraldise kasutamiseks. 

8.3. Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et lepingu 

ülejäänud sätted jääksid kehtima. 

8.4. Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja 

kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse 

edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist. 

8.5. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest. 

8.6. Käesolev leping on avalik ja sõlmitud kahes (2) eestikeelses, võrdset juriidilist jõudu 

omavas eksemplaris, kolmel (3) lehel. 

9. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD 

 

  Väike-Maarja Vallavalitsus  MTÜ nimi 

 reg nr: 75011694     

 aadress: Pikk 7, 46202 Väike-Maarja   

 telefon: 329 5750       

 e-mail: vv@v-maarja.ee    
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