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TEGEVUSTOETUSE LEPING nr  

 

 

Luunja          .... . .... . 20 

 

 

 

Luunja vallavalitsus, keda esindab põhimääruse alusel vallavanem Aare Anderson (edaspidi 

nimetatud Toetuse andja või Pool või koos Toetuse saajaga Pooled) 

 

ja 

 

Toetuse saaja, keda esindab põhimääruse alusel juhatuse liige nimi (edaspidi nimetatud 

Toetuse saaja või Pool või koos Toetuse andjaga Pooled), sõlmisid käesoleva lepingu 

(edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu objekt 

1.1. Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel maksab Luunja vallavalitsus Toetust 

(edaspidi nimetatud Toetuse) xxx (summa sõnadega) eurot, mis ei kuulu tagastamisele 

tingimusel, et Toetuse saaja täidab nõuetekohaselt kõiki Lepingus sätestatud kohustusi. 

1.2. Toetus makstakse välja Luunja vallavolikogu 27.08.2015.a. määruse nr 34  

„Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas“ ja Luunja valla 

eelarve alusel taotleja poolt Kuupäev esitatud taotluses reg nr kirjeldatud tegevuste 

elluviimiseks.  

2. Toetuse andja õigused ja kohustused 

2.1. Toetuse andjal on õigus: 

2.1.1. nõuda Lepingu rikkumisel või valeandmete esitamisel Toetuse tagastamist; 

2.1.2. pikendada mõjuva põhjuse olemasolul Lepingu punktis 1.2. nimetatud tähtaega 

2.2. Toetuse andja kohustub: 

2.2.1. maksma Lepingu punktis 1.1. sätestatud Toetuse summa välja vastavalt toetuse saaja 

poolt esitatud arvele. 

 

3 Toetuse saaja õigused ja kohustused 

3.1. Toetuse saajal on õigus: 

3.1.1. taotleda mõjuval põhjusel Toetuse andjalt Lepingu punktis 1.2. nimetatud taotluses 

toodud tegevuste muutmist 

3.2. Toetuse saaja kohustub: 

3.2.1 kasutama Toetust punktis 1.2 näidatud eesmärgil ja ajal. 

3.2.2 esitama vallavalitsusele vormikohase finants- ja sisulise aruande hiljemalt toetuse 

saamisele järgneva aasta 20. jaanuariks. 

3.2.3 Kajastama oma tegevusi jooksval aastal vähemalt ühel korral valla infolehes 

3..4 Toetuse saajal on kohustus Lepingu rikkumisel või valeandmete esitamisel toetus tagasi 

maksta ühe kuu jooksul peale totuse andja nõuet. 

 

 

 

4. Muud tingimused 

4.1. Pooled on leppinud kokku omavaheliste teadete edastamises kirjalikku taasesitamist 

võimaldavasvormis. Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja 
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informatsioon loetakse ametlikult ja kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need on teisele 

Poolele edastatud Lepingus sätestatud moel.  

4.2. Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel ning Lepingust tulenevate vaidluste 

lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kõik Lepingust tulenevad 

vaidlused püütakse lahendada Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus. 

 

5. Lepingu kehtivus ja lõppemine 

5.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingust tulenevate 

kohustuste täitmiseni. 

5.2. Lepingu tingimusi võib muuta ainult Pooltevahalise kirjaliku kokkuleppega 

5.3. Toetuse andjal on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, kui Toetuse saaja ei 

täida nõuetekohaselt Lepingu tingimusi. 

 

 

Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb 

Toetuse andjale ja teine Toetuse saajale.  

 

 

Toetuse andja:      Toetuse saaja:  

 

Luunja vallavalitsus       

Reg nr 75003476       

A/a EE9882200001120133283     

Puiestee 14        

Luunja alevik        

62222 Tartumaa       

Telefon 7417 319       

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

____________________      ____________________ 

Aare Anderson        

vallavanem         

 

 


