
Lisa 2  

Loksa Linnavolikogu  

18. 02. 2010 

määrusele nr 1 

Toetuse kasutamise leping  
Loksal “___” _____________ 201_ .a   

 

Loksa Linnavalitsus, keda esindab linnapea _________________________________ 

(edaspidi toetuse andja), kes tegutseb Loksa linna põhimääruse alusel ja 

_________________________ (edaspidi toetuse saaja), keda esindab põhikirja alusel 

_____________________________ (edaspidi koos pooled), on leppinud kokku alljärgnevas: 

 

1. Lepingu eesmärk 

Käesoleva toetuse kasutamise leping (edaspidi leping) sõlmitakse eesmärgiga määrata 

kindlaks Loksa linna (edaspidi linn) eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks antud toetuse 

kasutamise tingimused ning poolte õigused ja kohustused. 

 

2. Toetuse andja õigused ja kohustused 

2.1 Toetuse andja eraldab toetuse saajale lepingu punktis 3.2 nimetatud tegevuse 

läbiviimiseks perioodil “___”__________ 201__a - “___”_________ 201__a 

_________ eurot (summa sõnadega: _______________________________).  

2.2 Toetuse andja kannab toetuse saaja arvelduskontole ____________________, 

___________________ (panga nimi) punktis 2.1 nimetatud toetuse alljärgnevalt: 

“____” ________________ 201__ a _________________________ eurot 

“____” ________________ 201__ a _________________________ eurot 

jne. 

2.3 Enne lepingu kohaselt toetuse saajale toetuse andmist kontrollib toetuse andja toetuse 

saaja maksuvõlgnevuse puudumist. Maksuvõlgnevuse korral on toetuse andja õigus 

keelduda toetuse ülekandmisest ja lõpetada leping. 

2.4 Toetuse andjal on õigus muuta toetuse summat Loksa Linnavolikogu poolt eelarve 

muutmisel. 

2.5 Toetuse andjal on õigus igal ajal teostada kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle ja 

esitatud nimekirjade õigsuse kohta, nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, 

seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures. 

2.6 Toetuse andja omab õigust nõuda toetuse saaja liikmemaksude, osamaksude kogumise 

aruandeid. 

 

3. Toetuse saaja õigused ja kohustused 

3.1 Toetuse saajal on õigus kooskõlastada toetuse maksmise graafik. 

Toetuse saaja kohustub: 

3.2 kasutama toetust ajavahemikul “__”____________ 201_ kuni “__”____________ 

201_ sihtotstarbeliselt alljärgnevateks toetuse saaja tegevusteks: 

3.2.1 ………………………………………………. 

3.2.2 ………………………………………………. 

3.3 esitama toetuse andjale vormikohase toetuse kasutamise aruande hiljemalt toetuse 

kasutamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks; 

3.4 esitama nõudmisel toetuse andjale kontrollimiseks toetuse kasutamisega seotud 

raamatupidamisdokumendid ning toetuse kasutamist puudutavad seletused ja 

vahearuanded ning aitama kaasa toetuse saaja kontrolli läbiviimisele toetuse andja 

poolt; 



3.5 teatama toetuse andjale toetuse saaja tegevuse lõpetamisest. Kui tegevus lõpetatakse 

enne punktis 2.1 toodud perioodi lõppu, kohustub ta toetuse andjale tagastama talle 

eraldatud toetuse selle osa, mis vastab proportsionaalselt ajale sellest perioodist aastas, 

milleks toetus eraldati, mille võrra vähem tegutseti; 

3.6 kohustub toetuse andja nõudmisel tagastama mittesihipäraselt kasutatud toetuse; 

3.7 maksab toetuse andjale tagasi eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse või 

esitab hiljemalt 01. detsembriks põhjendatud avalduse eraldatud toetuse kasutamata 

jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse. 

 

4. Lepingu kehtivus, lepingu muutmine ja lepingu lõpetamine 

4.1 Leping jõustub poolte allakirjutamise hetkest ja lõpeb, kui pooled on kõik lepingust 

tulenevad kohustused täitnud. 

4.2 Lepingu muutmine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel ja vormistatakse lepingu 

lisana. Lepingu muudatused jõustuvad, kui pooled on need allkirjastanud. 

4.3 Pooltel on õigus ennetähtaegselt ühepoolselt leping lõpetada, kui üks pool ei täida 

kokkulepitud kohustusi, teatades sellest teisele poolele ette ___ päeva. 

4.4 Toetuse andja võib lepingu lõpetada ennetähtaegselt ilma etteteatamiseta ja/või nõuda 

tagasi punktis 2.1 nimetatud summa osaliselt või täies ulatuses kui toetuse saaja: 

4.4.1 on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid; 

4.4.2 ei ole kasutanud raha sihipäraselt vastavalt lepingu punktile 3.2; 

4.4.3 ei ole võimaldanud eraldatud toetuse eesmärgipärase kasutamise kontrollimist või 

ei ole esitanud toetuse andja poolt nõutud lisadokumente; 

4.4.4 on kalendriaasta jooksul, milleks toetus eraldati, esitanud valeandmeid; 

4.4.5 on tegevuse lõpetanud enne punktis 2.1 toodud perioodi lõppu; 

4.4.6 ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet; 

4.4.7 on rikkunud muid käesoleva lepingu tingimusi. 

 

5. Lõppsätted 

5.1 Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest 

ja õigusaktidest. 

5.2 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel 

põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna 

tulemusi, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras. 

5.3 Leping on koostatud kahes identses, võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest 

kumbki pool saab ühe. 

 

6. Poolte andmed 

 

Toetuse andja:     Toetuse saaja: 

Loksa Linnavalitsus    ________________________ 

Registrikood: 75013457    Registrikood: _____________ 

Aadress: Tallinna tn 45 Loksa linn 74806 Aadress: _________________ 

e-post: linn@loksa.ee    e-post: __________________ 

Telefon: 603 1253    Telefon: _________________ 

Faks: 603 1251     Faks: ___________________ 

Pank: SEB Pank     Pank: ___________________ 

Arvelduskonto: 10002025531005  Arvelduskonto: ___________ 

 

Poolte allkirjad: 

Toetuse andja: ____________________ Toetuse saaja: ____________________ 

mailto:linn@loksa.ee

