
Lisa 3 Tapa Vallavalitsuse 
12.02.2015 määrusele nr 2   

KOOSTÖÖLEPING 
 
Tapal,                                                                                                    .................................  
 
Käesolev leping on sõlmitud ühelt poolt Tapa Vallavalitsuse (registrikood 75033477; 
edaspidi Toetuse andja) vallavanem ... (Toetuse andja esindaja) isikus ja teiselt poolt 
... (ühingu nimi ja registreerimiskood; edaspidi Toetuse saaja) juhatuse esimehe või 
liikme ... (ühingu esindaja) isikus, vahel alljärgnevas: 
 
1.  Lepingu sisu: 
Tapa valla  valla eelarve osa ... (alaeelarve number) kasutamine vastavalt Tapa 
Vallavalitsuse ...  korraldusele nr ...  
 
2. Toetuse andja kohustub: 
2.1 Toetama ... (ühingu nimi) Tapa valla ... a. eelarvest vastavalt Tapa Vallavalitsuse ... 
korraldusele nr ...  ... eelarvest (alaeelarve number ja nimetus) ... (summa numbritega ja 
sulgudes tekstina) euroga alljärgnevalt: ... (maksmise periood kuupäevaliselt koos 
summaga numbrites) või kokkuleppeliselt vastavalt Toetuse andja raamatupidamisega; 
2.2. Üle kandma toetust ... (ühingu nimi) arveldusarvele igakuiselt vastavalt lepingule ... 
kuupäevaks. 
 
3.  Toetuse saaja  kohustub: 
3.1 Kasutama Toetuse andja poolt eraldatud vahendeid vastavalt raamatupidamise 
eeskirjadele ja Eesti Vabariigi seadustele ning sihipäraselt ühingu tegevuseks 
alljärgnevalt: 
3.2. Teostama igapäevast tööd ... (olulisemad üldtegevused tekstina); 
3.3 ... (erinevad tegevused ja kohustused tekstina); 
....Korraldama koos Toetuse andjaga ... (võimalike konkreetsete ühistegevuste nimed).  
.... Osalema korraldustoimkondades Toetuse andja poolt korraldatud erinevatel 
ülevallalistel üritustel kokkuleppel Toetuse andja vastava valdkonna ametnikuga; 
... Pidama ringpäevikut ühingu tegevusest osavõtjate kohta, lisaks esitab Toetuse saaja 
kord aastas 01. novembriks koopia ringipäevikust, mis sisaldab andmeid osalejate 
osalemise kohta ühingu tegevuses. 
.... Esitama Toetuse andjale saadud rahade kohta rahalise ja sisulise tegevuse 
koondaruande 31. jaanuariks ...  
 
4. Kontaktisikud 
4.1. Toetuse andja poolne kontaktisik on ja lepingu täitmist kontrollib ... (Toetuse andja 
poolsed kontaktisiku andmed) 
4.2. Toetuse saaja poolne kontaktisik on... (Toetuse saaja esindaja kontaktandmed). 
 
5. Kontroll ja sanktsioonid 
5.1 Toetuse andjal on õigus  
5.1.1 kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust; 



5.1.2 nõuda vajadusel toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, 
seletusi ja vahearuandeid ning ühingu liikmemaksu, osalusmaksu kogumise aruandeid. 
5.2 Toetuse andjal on õigus takistamatult ja ette teatamata teostada kontrolli lepingu 
tingimuste täitmise üle. 
5.3 Kontrollimise käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on Toetuse andjal 
õigus vähendada eraldatavat toetust, mille aluseks on punktis 3 ja 5 nimetatud  kontrolli 
tulemused. 
5.4 Toetuse andjal on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuseks makstud 
vahendite tagastamist, kui: 
5.4.1 toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt; 
5.4.2 osalejate arv ühingus väheneb oluliselt allapoole sellest arvust, kelle eest toetuse 
andja on toetuse saajale toetust eraldanud ja korduva kontrollimise tulemusel selgub, et 
ühingu regulaarses töös osaleb alla 65% nimekirja kantud osalejatest. (v.a religioon ja 
noorsootöö); 
5.4.3 ühingu nimekirja kantud osalejad lähevad täielikult üle teise ühingusse; 
5.4.4 toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid (s.h ka osalejate nimekirjade kohta); 
5.4.5 ühing lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aasta kestel; 
5.4.6 Toetuse andjal on õigus toetuse andmine peatada, kui Toetuse saaja ei ole esitanud 
tähtaegselt  aruandeid ja täiendavaks ajaks nõutud vahearuandeid; 
5.5 Toetuse andjal on õigus mitte eraldada 1 (ühe) järgneva aasta jooksul Toetuse saajale 
toetust, kui Toetuse saaja ei esita punktides 3 ja 5 nõutud dokumente või esitab 
valeandmeid toetuse kasutamise kohta. Toetuse saajal on  antud juhul kohustus saadud 
toetus tagasi maksta 30 päeva jooksul alates Toetuse andja poolt vastava nõude 
teatavakstegemisest. 
 
6. Teated ja lepingute muudatused: 
Pooltevahelisi teateid vahetatakse e-posti ja telefoni teel, käesoleva lepingu muudatused 
vormistatakse lepingu lisana. 
 
7. Pooltevahelised vaidlused: 
Tekkinud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti vabariigis kehtivale seadusandlusele. 
 
8. Lepingu jõustumine ja tähtaeg: 
7.1. Käesolev leping jõustub ...  ja kehtib kuni .... 
7.2 Käesolev leping on kahel lehel ja on koostatud 2 (kahes) identses võrdset juriidilist 
jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Toetuse andjale  ja teine Toetuse saajale. 
 
 

Tapa Vallavalitsus ... (ühingu nimi) 
 Pikk 15,  Tapa 45106              ... (ühingu aadress) 
 Tel. 032  29 650    ... (telefon) 
 e-post: vallavalitsus@tapa.ee   ... (e-mail) 
                                                                                   ... (panga nimi ja pangakontonumber) 
 ..............................................   ............................................... 
              (Toetuse andja esindaja)  (Toetuse saaja esindaja nimi ja allkiri)  



 
 


