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TOETUSLEPING
Toetus Saaremaa valla eelarvest 2018
Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 17. aprilli 2018. a korraldus nr 2-3/374
Kuressaares

“......” ..................2018

Saaremaa vald Saaremaa Vallavalitsuse kaudu (registrikood 77000306), mida esindab
…..........................., edaspidi nimetatud Toetuse andja ja ......................................................., mida
esindab ................................, edaspidi nimetatud Toetuse saaja, sõlmisid toetuslepingu (edaspidi
leping) alljärgnevas:
1. Käesoleva lepingu tingimustel toetuse andja toetab rahaliselt toetuse saaja poolt
………………… . 2018. a esitatud Kuressaare kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse
taotluse alusel teostatavaid alljärgnevaid ehitustöid:
....................................................……………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………..
summas ......................... (………………………………..………..) eurot ja 00 senti.
2. Lepingupoolte kohustused
2.1 Toetuse saaja kohustub toetust kasutama lepingu punktis 1 märgitud tööde kulude katteks,
tagama tehtud tööde nõuetekohase teostamise ja heatasemelise kvaliteedi ja esitama toetuse
andjale aruande lepingu punktis 3 sätestatud korras ja tähtajaks.
2.2 Toetuse saaja on kohustatud/ei ole kohustatud täiendavalt esitama ehitatava rajatise eskiisi
või vajadusel projekti, mis on eelnevalt kooskõlastatud Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja
planeeringuosakonnas ning Kuressaare linna muinsuskaitsealale jääval alal Muinsuskaitseametiga.
2.3. Toetuse saaja nõustub sellega, et toetuse andja või Saaremaa Vallavolikogu revisjonikomisjon
võivad soovi korral kontrollida määratud toetuse kasutamist.
2.4. Toetuse saaja kohustub toetuse andja poolt eraldatud toetust ära märkima hooviala
heakorrastamisega seotud võimalikes publikatsioonides.
2.5.Toetuse andja kohustub määratud toetuse summa üle kandma lepingus ära näidatud toetuse
saaja pangaarvele 10. päeva jooksul pärast teostatud tööde aruande esitamist ja tööde vastuvõtu
akti allkirjastamist toetuse andja esindaja poolt.
3. Aruande esitamise kord ja tähtaeg:
3.1 Toetuse saaja esitab kohe peale tööde lõpetamist, kuid mitte hiljem kui
1. detsembriks 2018.a toetuse väljamaksmise aluseks aruande, mis sisaldab tehtud tööde kirjeldust
ja faktilist maksumust.
3.2. Toetuse saaja kaotab õiguse toetusele kui ta ei ole lõpetanud töid ja ei ole esitanud aruannet
punktis 3.1. nimetatud tähtajaks.
4. Toetuse maksmise kord ja tähtaeg:
4.1. Toetus makstakse välja pärast lepingu punktis 1 nimetatud tööde lõpetamist, toetuse saaja
poolt aruande esitamist ja tööde vastuvõtu aktile allakirjutamist toetuse andja esindaja poolt.
4.2 Toetus jäetakse välja maksmata juhul, kui toetuse saaja ei ole kinni pidanud lepingus
sätestatud tingimustest.
5. Lepingu lõpetamise tingimused ja kord
5.1 Leping lõpeb, kui toetuse saaja ei esita toetuse saamiseks vajalikke dokumente lepingus
sätestatud tingimusel.
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5.2 Leping lõpeb lepinguosaliste poolt lepingu mõlemapoolse kohase täitmisega.
6. Sanktsioonid lepingu rikkumise korral
Kui toetuse saaja ei ole tähtajaks lepingus sätestatud tingimusi täitnud, jäetakse toetus välja
maksmata.

Poolte andmed ja allkirjad:
Toetuse andja:
Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna 10
Kuressaare 93819

Toetuse saaja:
...................................................
...................................................
a/k nr.......................................

...................................................

..................................................

