
Lisa 2 
Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks  

toetuse andmise korra juurde 
 

MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS ANTUD TOETUSE LEPING 

 

Jõelähtme “___“ ________2010 

 
Toetuse andja Jõelähtme Vallavalitsus (registrikood 75025973, Jõelähtme küla 74202 Jõelähtme 
vald Harjumaa, tel 6054887, e-post kantselei@joelahtme.ee, edaspidi toetuse andja), keda 
esindab põhimääruse ja seaduse alusel vallavanem Andrus Umboja. 
 
Kontaktisik:…………………………………………………………………………………………  
 
ja 
 
Toetuse saaja ……………………………………………………………………………………...., 
keda esindab põhikirja/volituse alusel …………………………………………………………….. 
 
(edaspidi eraldi pool ja koos pooled) leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi leping): 
 

1. Lepingu eesmärk 

Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata Jõelähtme valla eelarvelistest 
vahenditest mittetulundustegevuseks antava sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimused 
ning 
poolte õigused ja kohustused. 

2. Lepingu ese 

2.1  Toetuse saaja kohustub ………….ajavahemik______tegema ______, mille eesmärgiks 
on ____________________________(edaspidi projekt/ tegevustoetus).   

2.2  Toetuse andja toetab toetuse saajat lepingus nimetatud tegevuse teostamiseks 
___________summa______________ krooni (edaspidi toetus) ulatuses.  

3. Poolte õigused ja kohustused 

3.1  Toetuse saajal on õigus kasutada toetust projekti elluviimiseks ning sellega seotud 
tekkepõhiste kulutuste katmiseks. 

 
3.2  Toetuse andjal on õigus: 

3.2.1 teostada toetuse kasutamise üle kontrolli ning nõuda toetuse saajalt 
kuludokumentide koopiaid ja selgitusi toetuse kasutamise kohta; 

3.2.2 keelduda toetuse väljamaksmisest juhul, kui toetuse saaja ei võimalda toetuse 
andjal teostada toetuse kasutamise üle kontrolli või toetuse saaja ei kasuta toetust 
sihtotstarbeliselt;  

3.2.3 lõpetada leping toetuse saajaga, nõuda tagasi antud toetus ja kolme aasta jooksul 
mitte anda toetuse saajale uut toetust juhul, kui toetuse saaja on esitanud 
ebaõigeid andmeid, ei esita nõutud dokumente või aruandlust või ei ole toetust 
kasutanud sihtotstarbeliselt; 

3.3 Toetuse saaja kohustub: 
3.3.1 teavitama avalikkust toetuse andja poolt eraldatud toetusest (kodulehel, 

pressiteadetes, artiklites jms); 
3.3.2 kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt lepingule; 



3.3.3 hiljemalt ühe kuu jooksul alates projekti lõppemisest esitama toetuse andjale 
toetuse kasutamise kohta projekti lõpparuande vastavalt lisale 3 ja tagastama 
kasutamata jäänud toetuse summa; 

3.3.4 toetuse andja kirjalikul taotlusel esitama täiendavaid aruandeid, kuludokumente ja 
selgitusi toetuse kasutamise kohta viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise 
taotluse saamisest; 

3.3.5 tagastama toetuse andja kirjalikul nõudel kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul 
mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse toetuse andja arvelduskontole 
nr_____________; 

3.3.6 võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, 
projekti raames elluviidud tegevuste otstarbekust ja eesmärgipärasust, toetuse 
kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks 
olevate asjaolude paikapidavust; 

3.3.7 viivitamatult teavitama toetuse andjat asjaoludest, mis takistavad toetuse saajal 
lepingut täitmast või tingivad lepingu lisa muutmise, või muudest probleemidest, 
mis esinevad lepingu täitmisel;  

3.3.8 säilitama kõiki toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt kolm (3) aastat 
alates projekti lõpparuande aktsepteerimisest. 

3.4 Toetuse andja kohustub: 
3.4.1 jagama olulist informatsiooni, mis on vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks;  
3.4.2 toetuse üle kandma toetuse saaja arvelduskontole kohe pärast lepingu 

allkirjastamist poolte poolt. 

4. Poolte vastutus 

4.1 Pooled täidavad lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, 
järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat. 

4.2 Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest kui see on tingitud vääramatust jõust. 

5. Vääramatu jõud 

5.1 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. 

5.2 Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on pooled vabastatud endale lepinguga võetud 
kohustuste täitmisest selles ulatuses, mis on vääramatu jõu asjaoludega hõlmatud ning 
ajaks, mil need asjaolud olid jõus. 

 
 
 
 
 
Toetuse andja       Toetuse saaja 


