
PROJEKTIPÕHISE TEGEVUSE TOETUSE 

KASUTAMISE LEPING NR 5-9/73 
 

 

Käesolev leping (edaspidi Leping) on sõlmitud Tabasalus “14” veebruar 2013.a. 

 

Harku Vallavalitsus (edaspidi Vald), asukohaga Ranna tee 1, Tabasalu, 76901 Harku vald, 

vallavanem KAUPO RÄTSEPP isikus ühelt poolt 

ja MTÜ Otemarina Jahtklubi (edaspidi Ühing), asukohaga Ranna tee 2, Tabasalu alevik, Harku 

vald, keda esindab juhatuse liige Kristjan Boberg teiselt poolt, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi 

koos Pooled) leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1.      Lepingu eesmärk 

Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata Harku valla eelarvest 

projektipõhise tegevuse toetuseks eraldatud rahade kasutamise tingimused ning Poolte õigused 

ja kohustused. 

2. Lepingu alus 

2.1. Lepingu sõlmimise aluseks on Harku Vallavolikogu 28 juuni 2012 määrus nr 10 

“Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas“ § 15 lõige 1 ning 2012 aasta 19. 

oktoobri Projektipõhise tegevuse toetuse komisjoni koosoleku protokoll nr 1 (punkt 24). 

3. Lepingu objekt 

3.1. Vald eraldab Ühingule sihtotstarbeliselt 240 (kakssada nelikümmend) eurot. Nimetatud 

summa kantakse pangaülekandena Ühingu arveldusarvele. 

3.2. Ühingu sihtotstarbeliseks tegevuseks on: Purjetamise ja mereharrastuse arendamine 

28.02.-31.12.2013 

4. Poolte õigused ja kohustused 

4.1. Ühing kohustub: 

4.1.1. kasutama Valla poolt eraldatud raha ajavahemikul 28.02 - 31.12. 2013 sihtotstarbeliselt 

Lepingu punktis 3.2. nimetatud viisil. 

4.1.2. kasutama valla logo ja tunnuslauset kooskõlas stiiliraamatu nõuetega ning kõik reklaam- 

materjalid kooskõlastama ja kinnitama Valla kommunikatsioonijuhiga. 

4.1.3. esitama hiljemalt ühe kuu jooksul peale punktis 4.1.1. nimetatud perioodi lõppu programmi, 

projekti või ürituse toimumist vormikohase aruande. 

4.1.4. esitama Vallale vastava nõude korral kontrollimiseks rahade kasutamisega seotud 

kuludokumente, selgitusi ja vahearuandeid. Kontrolli teostab Valla kultuuri– ja 

spordispetsialist. 

4.2. Juhul, kui Ühing ei esita aruannet tähtaegselt või ei kasuta valla logo ja tunnuslauset 

vastavalt punktile 4.1.2 on Vallal õigus nõuda leppetrahv 10% toetuse summast. 

4.3. Vallal on õigus Ühinguga Leping ennetähtaegselt lõpetada, väljamakstud summad tagasi 

nõuda ja kolme aasta jooksul mitte finantseerida Ühingu mittetulunduslikku tegevust juhul, 

kui Ühing on esitanud ebaõigeid andmeid, ei esita nõutud dokumente ega aruandlust, ei ole 

eraldatud summasid kasutanud Lepingu punktis 3.2 sätestatud sihtotstarbel, kui ühing on 

oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati või kui Ühing 

ei ole esitanud aruandlust vaatamata Valla poolt esitatud meeldetuletusele. 

4.4. Punktis 4.3 toodud aluste esinemisel on Ühing kohustatud Valla poolt vastavasisulise nõude 

esitamisest hiljemalt 30 päeva jooksul väljaamakstud summad tagastama ning tasuma 

leppetrahvi 10% toetussummast. 



4.5. Kui Ühing ei pea kinni punktis 4.4 toodud tähtajast väljamakstud summade tagastamiseks ja 

leppetrahvi tasumiseks, on Vallal õigus nõuda Toetuse saajalt viivist 0,1% tasumisele 

kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. 

4.6. Tagastama toetuse jäägi hiljemalt üks kuu pärast vormikohase aruande esitamise tähtaega 

Harku Vallavalitsuse arvelduskontole: 

           Swedbank 1120159636 

           SEB Eesti Ühispank 10002018894005 

           Selgitus: Tagasimakse - Leping nr 5-9/73 (14.02.2013) 

5. Lepingu muutmine 

5.1. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel. 

6. Muud tingimused 

6.1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teineteisele 

tekitatud kahju eest. 

6.2. FORCE MAJEURE asjaolude ilmnemisel on Pooled vabastatud endale käesoleva lepinguga 

võetud kohustuste täitmisest selles ulatuses, mis oli FORCE MAJEURE asjaoludega 

hõlmatud ja ajaks, mil need asjaolud olid jõus. 

7. Lepingu kehtivus 

7.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täitmiseni. 

8. Lõppsätted 

8.1. Kõik vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmisest, lahendatakse Poolte vahelise läbirääkimise 

teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras. 

8.2. Leping on koostatud ühes eksemplaris ja allkirjastatud digitaalselt. 

9. Poolte andmed 

VALD TOETUSE SAAJA 

Harku Vallavalitsus MTÜ Otemarina Jahtklubi  

Reg nr 75014132 Reg.nr/isikukood: 80283006 

Aadress: Kontaktaadress: 

Ranna tee 1, Tabasalu Harku vald 76901 Ranna tee 2, Tabasalu alevik Harku vald 

E-mail: harku@harku.ee;  E-mail: Kristjan@myc.ee 

            karin.pops@harku.ee  Tel: 56484704 

Tel: 600 3848 A/a nr: 33330556006 Sampo Pank 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 Kaupo Rätsepp  Kristjan Boberg 

 Vallavanem  Juhatuse liige 
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