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LEPING
Mittetulundustegevuseks antud toetuse leping nr
Jõgeva

TEGEVUSALA
ARTIKKEL
OSA

„____”_________________ 20____. a

Jõgeva Linnavalitsus, keda esindab _______________, (edaspidi Toetuse andja), kes tegutseb põhimääruse alusel ühelt poolt ja ____________________ (edaspidi Toetuse saaja),
keda esindab _____________________ teiselt poolt, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi
Pooled) leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu eesmärk
1.1 Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata Jõgeva linna eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse tingimused, Poolte õigused ja kohustused.

2. Lepingu objekt
2.1 Toetuse saaja kohustub kasutama toetust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.2 Toetuse andja annab toetust ______________ (summa sõnadega) eurot.
2.3 Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole 14 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

3. Poolte õigused ja kohustused
3.1 Toetuse saaja kohustub:
3.1.1 kasutama toetust ajavahemikul „____”______________ 20___ . a kuni
„___”_________________ 20___ . a sihtotstarbeliselt lepingu punktis 2.1 nimetatud eesmärgil;
3.1.2 kinnitama, et lepingu sõlmimise kuupäevaga ei ole riigimaksu võlgnevusi;
3.1.3 esitama hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu punktis 3.1.1 nimetatud tähtaja möödumist vormikohase aruande (lisa 3);
3.1.4 lisama aruandele kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad;
3.1.5 Toetuse andja nõudel esitama kontrollimiseks toetuse kasutamisega seotud raamatupidamisdokumendid;
3.1.6 juhul kui ei realiseeru tegevus või üritus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ühe kuu
jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama.
3.2 Toetuse andjal on õigus:
3.2.1 nõuda Toetuse saajalt perioodilisi aruandeid toetuse kasutamise kohta;

3.2.2 juhul kui Toetuse saaja ei esita esimest perioodilist aruannet tähtaegselt, peatada
toetuse andmine kuni aruande esitamiseni;
3.2.3 juhul kui Toetuse saaja on andnud punktis 3.1.2 ebaõige kinnituse või on esitanud
ebaõigeid andmeid, ei esita nõutud dokumente ega aruandlust või ei ole toetust kasutanud
käesoleva lepingu punktis 2.1 sätestatud sihtotstarbel, lõpetada leping ja toetus tagasi nõuda.
3.3 Toetuse andjal on õigus punktis 3.2.3 toodud aluste esinemisel nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist ja Toetuse saaja on kohustatud Toetuse andja vastavasisulise nõude esitamisest hiljemalt 30 päeva jooksul toetussumma Toetuse andjale tagastama ning tasuma
leppetrahvi 10% toetussummast.
3.4 Kui Toetuse saaja ei pea kinni punktis 3.3 toodud tähtajast toetussumma tagastamiseks
ja leppetrahvi tasumiseks, on Toetuse andjal õigus nõuda viivist 0,1% tasumisele kuuluvast
summast iga viivitatud päeva eest.
3.5 Kui Toetuse saaja keeldub alusetult saadud toetuse tagastamisest, on Toetuse andjal
õigus Toetuse saajale alusetult makstud toetuse summa seadusega sätestatud korras tagasi
nõuda.

4. Lepingu muutmine
4.1 Käesoleva lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel ning muudatused jõustuvad allakirjutamise momendist või kokkuleppes sätestatud tähtajal.

5. Muud tingimused
5.1 Pooltevahelised teated, mis tulenevad käesolevast lepingust, edastatakse e-postiga lepingus toodud aadressil.
5.2 Pooled vastutavad teineteisele oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.
5.3 Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on pooled vabastatud endale käesoleva lepinguga
võetud kohustuste täitmisest selles ulatuses, mis on vääramatu jõu asjaoludega hõlmatud ja
ajaks, mil need asjaolud olid jõus.

6. Lepingu kehtivus
6.1 Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva lepingu täitmisest, lahendatakse pooltevaheliste
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas.
6.2 Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist Poolte poolt.
6.3 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb
Toetuse andjale ja teine Toetuse saajale.

7. Poolte andmed
Toetuse andja:
Jõgeva Linnavalitsus
Reg nr 75003246
Aadress: Suur 5, 48306 Jõgeva
Telefon: 776 6500
e-post: info@jogevalv.ee
Pank: Swedbank
a/a: 1120155067

Toetuse saaja:
______________________________
Reg nr ________________________
Aadress: ______________________
Telefon: _______________________
e-post: ________________________
Pank: _________________________
a/a: ___________________________

__________________________
(allkiri)

______________________________
(allkiri)
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