Lisa 2
Muhu Vallavalitsuse
11.02.2015.a korraldus nr 33
Toetuse kasutamise leping nr ...
Käeoleva lepingu osapooled on
Muhu Vallavalitsus, esindaja Raido Liitmäe (edaspidi Toetuse maksja),
(huvitegevuses osaleva lapse vanem) (edaspidi Toetuse saaja) ja
(huvitegevust pakkuv organisatsioon, esindaja) (edaspidi Organisatsioon)
, keda nimetatakse edaspidi koos kasutades Pooled.
I Üldtingimused
1.1 Käesoleva lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte õigused ja kohustused Toetuse maksja
poolt antava sihtotstarbelise huvitegevuse toetuse maksmisel.
1.2 Lapsevanem on huvitegevuse toetuse saamiseks esitanud Toetuse maksjale vormikohase
taotluse (edaspidi Taotlus) (taotluse esitamise kuupäev, registreerimisnumber).
1.3 Käesolev leping sõlmitakse Muhu vallavalituse poolt p 1.2 Taotluse kohta tehtud otsuse
alusel.
II Huvitegevuse toetus ja selle kasutamine
2.1 Muhu vald annab vastavalt oma (korralduse nr ja kuupäev) Toetuse saajale toetust
summas ................... õppeperioodil ......................................, mis makstakse igakuiselt välja
(Organisatsiooni) arveldusarvele 5. päeva jooksul pärast vastava arve saamist.
2.2 Toetuse kasutamise eesmärk on pakkuda (lapse nimi) võimalust osaleda (Organisatsioon,
huvitegevuse nimetus, toimumise aeg).
III Poolte õigused ja kohustused
3.1 Toetuse saaja kohustub:
3.1.1 kasutama toetust sihtotstarbeliselt Taotluses ja käesoleva lepingu punktis 2.2 näidatud
eesmärgil.
3.1.2 teavitama Muhu valda, kui ei osaleta enam p 2.2 nimetatud huvitegevuses, sh
huvitegevuse toimumisaja muudatustest;
3.1.3 esitama Muhu vallale huvitegevusest osavõtmist tõendavaid dokumente Muhu valla
poolt sätestatud tähtajaks;
3.2 Organisatsioon kohustub:
3.2.1 esitama Muhu vallale huvitegevusest osavõtmist tõendavaid dokumente Muhu valla
poolt sätestatud tähtajaks;
3.2.2 teavitama Muhu valda, kui Toetuse saaja ei osale enam p 2.2 nimetatud huvitegevuses;
3.2.3 käesoleva lepingu rikkumisel toetuse või selle osa Muhu valla poolt esitatud nõudes
sätestatud tähtajal tagasi maksma.
3.3 Muhu vald kohustub:
3.3.1 välja maksma oma otsuse alusel väljamääratud toetust;
3.3.2 teavitama Toetuse saajat, kui tema poolt esitatu ei vasta p 3.1.3 ettenähtud tõendavale
dokumendile.
3.3 Muhu vallal on õigus:
3.3.1 nõuda käesoleva lepingus määratud huvitegevuse toetust või selle osa tagasimaksmist
lepingu tingimuste või määruse „Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas“ rikkumise korral;
3.3.2 kontrollida igal ajal laste huvitegevusest osavõtmist.
3.3.3 nõuda toetuse summalt viivist 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest alates p-s
3.1.4 sätestatud tähtaja möödumist.
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3.1.5 ühe aasta jooksul mitte võtta menetlusse Toetuse saaja esitatud taotlusi p.3.1 kohustuste
rikkumisel.
IV Lepingu lõppemine
4.1 Käesolev leping lõppeb:
4.1.1 hooaja lõppemisega;
4.1.2 pärast punktis 3.1.2 sätestatud teate saamist, teate saamise kuupäeva seisuga,
enammakstud raha tagasi saamist. Muhu valla poolse võlgnevuse puhul Toetuse saajale pärast
võlgnevuse maksmist;
4.1.3 poolte kokkuleppel;
4.1.4 Organisatsiooni huvitegevuse andmise lõppemisel.
4.2 Muhu vallal on õigus käesolev leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda:
4.2.1 kui Toetuse saaja ei täida käesoleva lepingu tingimusi:
4.2.1.1 ei kasuta Toetust vastavalt käesoleva lepingu p-le 2.2;
4.2.1.2 ei esita käesoleva lepingu p 3.1.3 sätestatud tõendeid;
4.2.1.3 on esitanud Muhu vallale valeandmeid.
4.2.2 Muudel seadustes toodud tingimustel.
4.3 Käesoleva lepingu erakorralisel ülesütlemise korral on Muhu vallal õigus nõuda käesoleva
lepingu p-s 3.3 sätestatut
V muud tingimused
5.1 Käesolev leping jõustub kõigi osapoolte poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel Muhu
vallale.
5.2 Kui Pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse saaja lepingu
sõlmimiseks õiguse ja menetlus toetuse taotlemiseks loetakse lõppenuks.
5.3 Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Pärnu Maakohtu
Kuressaare Kohtumajas vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
5.4 Käesolev leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõud omavas eksemplaris, millest
igale Poolele jääb üks.
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