Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping nr 39
Maaeluministeerium, registrikood 70000734, aadress Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn,
keda esindab Maaeluministeeriumi minister Arvo Aller, kes tegutseb Maaeluministeeriumi
põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud Eraldise andja)
ja
Loomapääste Grupp MTÜ, registrikood 800552877, aadress Kopli 69A, 10314, Tallinn,
Harjumaa, keda esindab juhatuse liige Heiki Valner, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi
nimetatud Eraldise saaja),
keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt Pool ja koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu
(edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:
1. Asjaolud, millega Pooled arvestavad Lepingu sõlmimisel
Leping on sõlmitud riigieelarve seaduse § 53 lõike 7 alusel ja kooskõlas maaeluministri 21.
jaanuari 2020. a. käskkirjaga nr 21 „Maaeluministeeriumile 2020. aastaks antud
sihtotstarbeliste toetuste jaotuse kinnitamine“ ja Eraldise saaja esitatud riigieelarvelise eraldise
taotluse alusel.
2. Eraldis
2.1. Eraldise andja eraldab Eraldise saajale Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras
eraldise (edaspidi nimetatud Eraldis), summas 4 000 eurot koos käibemaksuga
Loomapääste Grupp MTÜ-le tegevustoetuseks.
2.1.1. Eraldis summas 4 000 eurot Loomapääste Grupp MTÜ-le on ette nähtud
sidenumbrite 1414, 9001313, 9001414 ning 9002323 riigilõivude ning Volkswagen
kaubikute 934BHZ ja 498BHV liisinguarvete tasumiseks.
2.2. Lepingu punktis 2.1 nimetatud Eraldis makstakse välja Eraldise saaja pangaarvele kahe
osamaksena. Esimene osamakse, suuruses 2500 eurot makstakse välja Eraldise saaja
pangaarvele esitatud arve alusel hiljemalt järgmiseks tähtpäevaks: 01.05.2020.a Teine
osamakse, suuruses 1500 eurot makstakse välja Eraldise saaja pangaarvele arve alusel,
pärast aruande esitamist ja heaks kiitmist. Töövõtja on kohustatud arvele märkima
Lepingu numbri (viida) ja Lepingu Tellija poolse kontaktisiku nime ning edastama arve
oma e-arvete operaatori, raamatupidamistarkvara E-arveldaja (http://www.rik.ee/et/earveldaja) või kodulehe www.arved.ee kaudu.
2.3. Eraldisega seotud tegevused viiakse ellu hiljemalt 01. detsember 2020. a.
3. Lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus
3.1. Eraldise saaja on kohustatud kasutama riigieelarvelist Eraldist sihipäraselt ja säästlikult
ning selle kasutamisest Eraldise andjale aru andma.
3.2. Eraldise saaja on kohustatud kasutamata jäänud Eraldise summa riigieelarve tuludesse
tagasi maksma.
3.3. Eraldise saaja on kohustatud riigieelarve tuludesse maksma ka summa, mis võrdub tema
poolt Lepingut rikkudes (punkt 3.1) kasutatud summaga.
3.4. Loetakse, et summa on Lepingut rikkudes kasutatud ka siis kui esitatud aruandest, selle
lisatud materjalidest või raamatupidamise kuludokumentidest ei selgu, et see on kasutatud
lepinguliselt või neid aruandeid, nõutud lisamaterjale või kuludokumente ei esitata.

3.5. Tagasimaksmise kohustus tuleb täita 10 tööpäeva jooksul punktis 3.2 nimetatud juhul
punktis 6.6 nimetatud märkest arvates või vastavalt punktis 3.3 nimetatud juhul Lepingu
rikkumise tuvastamisest arvates.
3.6. Kui Eraldise saaja poolsel Lepingu täitmisel ilmnevad takistused või sellised asjaolud,
mille vastu Eraldise andjal võib olla huvi, siis peab Eraldise saaja pöörduma Eraldise
andja poole juhiste saamiseks ja Eraldise andja on kohustatud need juhised andma.
Juhised on Eraldise saajale täitmiseks kohustuslikud.
3.7. Punktis 3.6 nimetatud asjaolude all peetakse silmas ka Eraldise kasutamise viisi osas
tekkida võivaid valikuid ning muid küsimusi, kus ei ole üheselt selge milline lahendusviis
vastab paremini Eraldise andja huvidele.
3.8. Kui üks Pool rikub oma kohustust on teisel Poolel õigus kasutada tema suhtes kõiki
võlaõigusseaduse kohaseid õiguskaitsevahendeid, mis on sobilikud kasutamiseks
käsunduslepingu puhul.
3.9. Küsimustes, mida ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga ja mis on oma olemuselt
eraõiguslikud, juhinduvad pooled võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatust.
4. Lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks
4.1. Lepingulise kohustuse rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduses sätestatud alustel.
4.2. Loetakse, et lepingulist kohustust ei ole rikutud, kui Eraldise saaja täitis Eraldise
andjapoolset juhist (punkt 3.6) ja see viis erinevale tulemusele võrreldes algselt Lepingus
sätestatuga.
5. Lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord
Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse kokkuleppel, kui kokkulepet ei saavutata,
lahendatakse vaidlus kohtus.
6. Lepingu täitmise aruande esitamise kord
6.1. Lepingu täitmise aruanne tuleb esitada Eraldise andjale saates digitaalselt allkirjastatud
aruande elektroonselt e-postiaadressil kadri.kaugerand@agri.ee.
6.2. Aruanne tegevuste kohta tuleb esitada hiljemalt 1. detsember 2020. a.
6.3. Aruanne peab sisaldama tegevuste kirjeldust ja tehtud kulutuste kuludokumentide
koopiaid. Esitatavad kuludokumendid, mis esitatakse Lepingu punktis 2.1 toodud
tegevuste kohta, peavad olema seostatavad sidenumbrite ning kaubikutega.
6.4. Eraldise andja vaatab aruande 10 tööpäeva jooksul selle saabumisest arvates läbi ja võib
nõuda lisaandmete esitamist või vastava aruande täpsustamist ning sellisel juhul peab
Eraldise saaja esitama asjakohased lisaandmed, sealhulgas vajalikud dokumendid või
täpsustatud aruande.
6.5. Vajaduse korral võib Eraldise andja nõuda raamatupidamise kuludokumentide koopiate
esitamist vastava aruande juurde või kontrollida neid Eraldise saaja juures.
6.6. Pärast aruande läbivaatamist, vajadusel ka pärast punktides 6.4 ja 6.5 nimetatud
menetluse teostamist, otsustab Eraldise andja aruande heaks kiita, tehes sellele asjakohase
märke ja vormistades tehtud akti hiljemalt 17.12.2020.
6.7. Kui aruandest või kontrolli tulemusena ilmneb Lepingu rikkumine, jäetakse vastav
aruanne Eraldise andja otsusega rikkumist sisaldavas osas heaks kiitmata ja esitatakse
Eraldise saajale nõue vastava Eraldise osa tagasimaksmiseks. Samamoodi toimitakse, kui
aruannet ei esitata.
6.8. Heakskiidetud Lepingu täitmise lõpparuande avalikustab Eraldise andja oma avalikus
dokumendiregistris.
7.

Lepingu muutmise tingimused ja kord

7.1. Lepingut võib reeglina muuta Poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui Lepingus on
kokku lepitud, et üks Pool võib ühepoolselt nõuda Lepingu muutmist.
7.2. Lepinguliselt võib juhiseid küsida ja anda ka e-postiga ning seda ei loeta Lepingu
muutmiseks.
8. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg, Lepingu lõpetamise tingimused ja kord
8.1. Leping jõustub sõlmimise päevast ja kehtib kuni 17. detsembrini 2020. a.
8.2. Leping lõpeb kohase täitmisega. Kohustused, mis on tulenevad Lepingust (sh
aruandluskohustus) või mis tekkisid Lepingu täitmisel, lõpevad ettenähtud ajal kohase
täitmisega.
8.3. Mõlemad Pooled võivad Lepingu ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, kui ühe Poole
Lepingu rikkumine on niivõrd oluline, et Lepingu jätkamist ei saa teiselt Poolelt oodata
või seda tingib mõni objektiivne asjaolu, mille tõttu ei saa Lepingut edasi täita.
Ülesütlemise teatis peab olema tehtud kirjalikult ja Leping loetakse üles öelduks, kui üks
Pool on ülesütlemise teatise teinud ja päevast, mil teine Pool on selle kätte saanud.
8.4. Punktis 8.3 sätestatud korras võib Lepingu üles öelda ka osaliselt. Siis on Eraldise saajal
õigus vaid sellele Eraldise osale, mille ta on Lepingu kohaselt ära kasutanud kuni
ülesütlemise päevani ja mille osas ta on võtnud kohustuse kolmanda isiku ees, millest ei
saa enam taganeda või mida ei saa üles öelda.
9. Eraldise saaja kohustuste täitmise kontrollimine
9.1. Eraldise saaja kohustuste täitmist, eelkõige aruandluse õigsust, Eraldise saamise
tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning Eraldise kasutamise sihipärasust ja
mõjusust võivad kontrollida Eraldise andja haldusosakonna ametnikud.
9.2. Lisaks punktis 9.1 nimetatutele võivad Eraldise saaja kohustuste täitmist, eelkõige
aruandluse õigsust, Eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning
Eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust kontrollida ka Rahandusministeerium,
siseauditi osakonna ametnikud ja Eraldise andja üle järelevalve teostaja poolt määratud
isik ning Riigikontroll.
9.3. Eraldise andja ja Eraldise saaja kinnitavad omapoolsed esindajad, kes on kontaktisikuteks
Lepingu täitmisega seonduvates küsimustes, sh punktis 6.6 ja 6.7 küsimustes. Eraldise
andja kontaktisik on Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Kadri
Kaugerand (tel 625 6205; e-post: kadri.kaugerand@agri.ee), Eraldise saaja kontaktisik on
Loomapääste Grupp MTÜ juhatuse liige Heiki Valner (tel 5019636; e-post
heiki@animalrescue.ee). Kontaktisikute või kontaktandmete muutumisel kohustuvad
Pooled teineteist viivitamatult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
informeerima.
Poolte andmed:
Eraldise andja:
Maaeluministeerium
Arvo Aller
Minister
Registrikood: 70000734
Aadress: Lai tn 39 // Lai tn 41,
15056 Tallinn
Telefon: 625 6103
Raha saatja asutus on:
Rahandusministeerium

Eraldise saaja:
Loomapääste Grupp MTÜ
Heiki Valner
Juhatuse liige
Registrikood: 80552877
Aadress: Kopli tn 69A,
10314 Tallinn
Telefon: 5019636
Raha saaja asutus on:
Loomapääste Grupp MTÜ

Pank: AS SEB Pank
Konto nr EE891010220034796011

Pank: LHV
Konto nr EE437700771003183318

Poolte allkirjad:
(allkirjastatud digitaalselt)
Eraldise andja

(allkirjastatud digitaalselt)
Eraldise saaja

