
Rõuge valla eelarvest  spordi toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise

LEPING nr 12-4.2/...

Rõuges …………………………… (kuupäev)

I Üldsätted
1. Käesoleva lepingu sõlmisid Rõuge Vallavalitsus, esindaja põhimääruse alusel vallavanem Tiit Toots või 
vallavanema  käskkirjaga  määratud  vallavalitsuse  liige  vallavanema  ülesannetes,  ja  …… 
……………………………………………………………… (edaspidi toetuse saaja).
2. Lepingu sõlmimise aluseks on Rõuge Vallavalitsuse „...“..................... korraldus nr ……

II Lepingu objekt
3.  Lepingu  objektiks  on  Rõuge  valla  eelarvest  ......................................................  toetuseks  makstav 
summa …………… eurot.
4. Toetuse summa kannab vallavalitsus lepingu alusel toetuse taotleja poolt esitatud pangakontole või 
tasub lepingu alusel vastavalt toetuse saaja poolt esitatud kuludokumentidele.

III Poolte õigused ja kohustused
5. Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust taotluses märgitud kulutuste katmiseks.
6.  Taotlejad  on  kohustatud  hiljemalt  kaks  nädalat  enne  üritust  teavitama  selle  toimumisest  valla 
infokanalite kaudu. 
7. Tegevustoetuse saajad on kohustatud kord aastas kajastama oma tegevust valla infokanalites.
8.  Toetuse  saaja  on  kohustatud  kaks  nädalat  enne  ürituse  toimumist  teavitama  kultuurijuhti  ürituse 
toimumise ajast.
9. Ürituse toimumisest teada andes peab välja tooma, et toetaja on Rõuge vald.
10.  Vallavalitsusel  on õigus kontrollida  toetuse eest  saadud vahendite  sihipärase kasutamisega seotud 
omaosaluse dokumente.

IV Aruande esitamine
11.  Toetuse  saaja  on  kohustatud  esitama  aruande  1  (ühe)  kuu  jooksul  peale  projekti  lõppemist  või 
hiljemalt jooksva aasta lõpuks.
12. Aruande mitteesitamisel järgmisel aastal samale või sarnasele sportlikule tegevusele taotlust esitada ei 
saa.

V Toetuse tagastamine
13. Toetuse saaja on kohustatud toetuse tagastama, kui
13.1 saadud toetust on kasutatud mittesihipäraselt või jäetud eelarveaasta jooksul kasutamata;
13.2 ilmneb, et toetuse taotleja on esitanud valeinformatsiooni toetuse kasutamise kohta või keeldub 
vastavat infot andmast;
14. Toetuse  saaja  kohustub  tagastama  saadud  toetuse  summa  kümne  tööpäeva  jooksul  pärast 
vallavalitsuselt vastava nõude saamist. Toetuse õigeaegse tagastamata jätmise korral kohustub ettevõtja 
tasuma viivist  0,5 % tagastamata summalt päevas.

VI Lõppsätted
15. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled kehtivast seadusandlusest.
16. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest üks pool jääb vallavalitsusele ja teine toetuse saajale.
17.  Lepingust  tulenevaid vaidlusi  lahendavad pooled kokkuleppel.  Kui pooled kokkulepet  ei  saavuta,  
lahendab vaidluse kohus.
18. Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib eelarveaasta lõpuni, kui lepingus pole sätestatud varasemat  
tähtaega.

VII Lepingupoolte andmed:
Toetuse andja Toetuse saaja  
Rõuge Vallavalitsus  …....................………………………..
Ööbikuoru 4 Rõuge alevik Aadress ……………………………….
telefon 785 9312 Telefon ..................................................
e-post:  vald@rauge.ee e-post: ...........................................
Reg kood 75001885 Reg kood (MTÜ-l)  …………………..  
Konto EE231010402006965009 Konto………………………………….

Toetuse andja Toetuse saaja  

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

nimi nimi
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