Perioodiliste väljaannete edastamiseks riigieelarvest määratud sihtotstarbelise toetuse
kasutamise leping nr 1.8-7/17-062-1
Tallinnas,

07.02.2017

Eesti Vabariik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM, Pool või
koos Ettevõtjaga Pooled) kaudu, mida esindab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo,
kes tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse alusel,
ja
Aktsiaselts Eesti Post (edaspidi Ettevõtja, Pool või koos MKMiga Pooled), registrikood
10328799, mida esindab juhatuse esimees Aavo Kärmas, kes tegutseb põhikirja alusel, on
käesolevaga sõlminud perioodiliste väljaannete edastamiseks riigieelarves määratud
sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
I

ÜLDSÄTTED

1.1

Lepingu eesmärgiks on maapiirkondades elavatele inimestele perioodiliste väljaannete
edastamise rahaline toetamine tulenevalt Eesti Vabariigi regionaal- ja sotsiaalpoliitilistest
vajadustest.

1.2

Lepingu esemeks on 2017. aasta riigieelarve kohaselt eraldatud sihtotstarbelise toetuse
kinnitatud kulude jaotuses perioodiliste väljaannete edastamiseks maapiirkondades
ettenähtud sihtotstarbelise toetuse maksmise ja selle toetuse Ettevõtja poolt kasutamise
tingimuste määratlemine.

1.3

Pooled kinnitavad, et nende esindajatel on volitused Lepingu sõlmimiseks selles sätestatud
tingimustel ning et Pooled on kohaselt täitnud kõik õigusaktidest tulenevad eeltingimused
ja teostanud vajalikud toimingud selleks, et omada vajalikku pädevust Lepingu
sõlmimiseks selles sätestatud tingimustel.

1.4

Sihtotstarbelise toetuse arvelt ei kaeta Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid.

1.5

Eraldatav sihtotstarbeline toetus on riigiabi, mille puhul peab järgima Euroopa Komisjoni
20. detsembri 2011 otsust (2012/21/EL) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike
2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele
avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes.

1.6 Lepingus kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
“Maapiirkond“

– hõreasustusega küla, aleviku ja alevi territoorium, väljaarvatud
järgmised asustusüksused: Aruküla alevik, Assaku alevik,
Haabneeme alevik, Harku alevik, Häädemeeste alevik, Jämejala
küla, Jüri alevik, Kadrina alevik, Karjaküla alevik, Keila-Joa
alevik, Kiili alevik, Kiisa alevik, Kohila alev, Kostivere alevik,
Laagri alevik, Lagedi alevik, Loo alevik, Lähte alevik, Mustla
alevik, Märjamaa alev, Orissaare alevik, Pajusti alevik, PärnuJaagupi alev, Raasiku alevik, Saku alevik, Tabasalu alevik,
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Torma alevik, Tõstamaa alevik, Vaida alevik, Vastseliina alevik,
Viimsi alevik, Viiratsi alevik, Võnnu alevik, Väike-Maarja
alevik, Vändra alev;
“Perioodiline väljaanne” – Väljaandjalt või tema esindajalt tellitav ja tema poolt Ettevõtjale
perioodiliselt, sagedusega vähemalt üks (1) kord kvartalis
edastamiseks üleantav adresseeritud trükis, mille kohta on
Ettevõtja ja Väljaandja vahel sõlmitud perioodiliste väljaannete
edastamise leping;
“Perioodiliste väljaannete edastamine” – perioodiliste väljaannete tellijateni toimetamine
kogu Eesti Vabariigi territooriumil;
“Toetus”

– vastavalt 2017. aasta riigieelarve seaduse § 1 „Riigieelarve
tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud” osa 6
jaos
7 “Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala” eelarveliik 20, eelarve konto 45 all ettenähtud
jaotuse kohaselt Ettevõtjale sihtotstarbeliselt määratud 1 278
000 (üks miljon kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat) eurot;

„Toetus eksemplari kohta“ – Toetuse ja prognoositavate maapiirkondadesse edastatavate
perioodiliste väljaannete eksemplaride arvu jagatis;
“Väljaandja”

II

– juriidilisest või füüsilisest isikust perioodilise väljaande
kirjastaja või tema esindaja, kellele Ettevõtja osutab lepingu
alusel perioodiliste väljaannete edastamise teenust.

MKMI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

2.1 Lepingu täitmiseks kohustub MKM:
2.1.1
kooskõlas Lepingu tingimustega maksma Ettevõtjale toetust perioodiliste väljaannete
edastamise teenuse osutamiseks maapiirkondades;
2.1.2
maksma Ettevõtjale toetust vastavalt Lepingu punktile 5.5.
2.2 Lepingu täitmisel on MKMil õigus:
2.2.1
kontrollida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt määratud isiku ja
Rahandusministeeriumi kaudu Ettevõtja aruandluse õigsust, toetuse saamise
tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja
mõjusust;
2.2.2
nõuda Ettevõtjalt Lepingu tingimustele mittevastaval otstarbel kasutatud toetuse summa
täielikku hüvitamist või nõuda Ettevõtjalt tagasi Lepingu kehtivuse lõpuks
sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud toetuse summa või vähendada Lepingu tingimustele
mittevastaval otstarbel kasutatud toetuse summa võrra järgnevatel kalendrikuudel
maksmisele kuuluvat toetust.
III

ETTEVÕTJA KOHUSTUSED

3.1 Lepingu täitmiseks kohustub Ettevõtja:
3.1.1
osutama avalikes huvides perioodiliste väljaannete edastamise teenust maapiirkondades
vastavalt valdkonda reguleerivatele õigusaktidele, Väljaandjatega sõlmitud lepingutele
ja teenuse tüüptingimustele;
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3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5
3.1.6

3.1.7

IV

esitama MKMile Lepingu Lisas 2, 3 ja 4 toodud vormis aruanded toetuse kasutamise
kohta hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimasel kuupäeval MKMi e-posti
aadressile info@mkm.ee;
arvestama perioodilise väljaande edastamise teenuse kulusid samadel alustel nagu on
toodud postiseaduse § 40 lõigetes 1 kuni 5;
arvutama välja jooksva aasta toetuse eksemplari kohta, teavitama MKMi sellest
hiljemalt 31. jaanuariks 2017 ning muutma toetus eksemplari kohta määra vastavalt
vajadusele ning teavitama sellest MKMi ja vajadusel esitama Lisa 1 muutmise
ettepaneku MKMi e-posti aadressile info@mkm.ee;
lubama igal ajal MKMil punktis 2.2.1 nimetatud isikute kaudu kontrollida aruandluse
õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse
kasutamise sihipärasust ja mõjusust;
esitama MKMi igakordsel nõudmisel viie (5) tööpäeva jooksul nimekirja perioodilistest
väljaannetest, mille edastamiseks Ettevõtja omab lepingulist suhet Väljaandjaga. Juhul
kui MKMil tekib põhjendatud kahtlus esitatud nimekirja õigsuses, on Ettevõtja
kohustatud esitama MKMi nõudmisel lisaks nimekirjale ka Väljaandjatega sõlmitud
lepingud;
eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust
ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad
kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE

Muudatusi ja täiendusi Lepingusse võib teha kirjalikus vormis Lepingu Lisadena ning üksnes
Poolte kokkuleppel, välja arvatud Lepingus sätestatud erandid. Lepingu muutmist või
täiendamist sooviv Pool esitab vastava kirjaliku ettepaneku teisele Poolele, kes on kohustatud
sellele vastama kirjalikult ühe (1) kuu jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kooskõlastatud
muudatused hakkavad kehtima alates nende allakirjutamisest või muudatuses endas sätestatud
muul tähtajal.

V

TOETUSE ERALDAMISE JA KASUTAMISE NÕUDED

5.1 Väljaandjatega sõlmitud või sõlmitavates lepingutes sätestatavad perioodiliste väljaannete
maapiirkondades edastamise tariifid kehtestab Ettevõtja. Ettevõtja vähendab teenusearvet
Väljaandjatega sõlmitud lepingutes sätestatud eksemplari maapiirkonnas edastamise tariifi
toetus eksemplari kohta võrra.
5.2 Toetus eksemplari kohta võrra vähendatud ühe perioodilise väljaande eksemplari
maapiirkonnas edastamise tariif ei või olla madalam kui perioodilise väljaande eksemplari
edastamise tariif ühe eksemplari kohta linnapiirkonnas.
5.3 Perioodilise väljaande maapiirkondades edastamise tariifi vähendatakse kõigil perioodilistel
väljaannetel võrdselt.
5.4 Ettevõtjapoolsete kohustuste täitmise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumiks on Ettevõtja
tegevuse vastavus maapiirkondades perioodiliste väljaannete edastamise toetamisel Lepingus
sätestatud tingimustele ja korrale. Lähtudes Ettevõtja ülesannete spetsiifikast, loetakse
tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid täidetuks juhul, kui Ettevõtja teenuste kvaliteet vastab
selles valdkonnas esitatavatele nõuetele ja üldise tehnilise arengu näitajatele.
5.5 MKM maksab Ettevõtjale toetuse maksegraafiku alusel, mis on toodud Lepingu Lisas 1.
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5.6 Maapiirkonnas perioodilise väljaande edastamise teenuse kasum ei või ületada mõistlikku
kasumimäära. Mõistlikuks kasumimääraks loetakse 7,4% aastas teenuse tulust ilma toetuseta,
mis näidatakse Lepingu Lisa 2 müügitulu % real.
5.7 Kui aasta jooksul kohaletoimetatud perioodiliste väljaannete eksemplaride arv on väiksem
prognoositud eksemplaride arvust, jagab Ettevõtja kasutamata jäänud kalendriaasta toetuse
summa täielikult järgneva kalendriaasta jaanuaris Väljaandjate vahel, võttes aluseks
Väljaandja perioodilise väljaande eksemplaride osakaalu maapiirkonnas kättetoimetatud
perioodiliste väljaannete eksemplaride üldarvus ning lähtudes punktides 5.2 ja 5.6 sätestatud
tingimustest.

VI

POOLTE VASTUTUS

6.1 Pooled kinnitavad oma teadlikkust asjaolust, et Lepinguga endale võetud kohustuste
mittetäitmise või mittekohase täitmise korral on nad kohustatud hüvitama teisele Poolele
oma süülise tegevuse või tegevusetusega tekitatud kahju täies ulatuses.
6.2 Kui Ettevõtja on kasutanud toetust Lepingu tingimustele mittevastaval otstarbel või jätab
esitamata punktis 3.1.2 nimetatud aruanded või esitab ebaõiget informatsiooni, on MKMil
õigus peatada edasised toetuse osamaksed või Leping üles öelda. Lepingu tingimustele
mittevastaval otstarbel kasutatud või ülemäärase toetuse summa on Ettevõtja kohustatud
MKMile täielikult tagastama MKMi poolt määratud tähtajaks. Kui toetust tähtpäevaks ei
tagastata, maksab Ettevõtja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa jäägilt intressi määraga
kuue kuu Euribor + 0,05% päevas.
6.3 Ettevõtja teavitab MKMi sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud toetuse summast hiljemalt 31.
jaanuariks 2018 ning MKM määrab tähtaja kasutamata jäänud summa tagastamiseks kahe
nädala jooksul alates teavituse kuupäevast.
6.4 MKMil on õigus nõuda ja Ettevõtjal on kohustus Euroopa Komisjoni otsusele 2012/21/EL
mittevastav ning ebaseaduslikuks riigiabiks klassifitseeruv toetuse summa MKMile tagasi
maksta koos intressidega.

VII VÄÄRAMATU JÕUD
7.1 Pooled on vabastatud vastutusest Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud
kahju eest, kui Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine on tingitud vääramatu jõu
asjaoludest, mis muudavad Lepingu täitmise või kohase täitmise võimatuks.
7.2 Vääramatuks jõuks loetakse asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga
arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, näiteks
loodusõnnetused, tulekahjud, rahvarahutused, streigid või muu Pooltest sõltumatu ning Poolte
poolt vääramatu jõuna aktsepteeritud Lepingu täitmist takistav või võimatuks tegev asjaolu.
7.3 Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel oli takistatud vääramatu jõu
tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
7.4 Vääramatu jõud ei vabasta Pooli kohustustest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud
Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega tekitatava kahju vältimiseks või
vähendamiseks.
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VIII LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
8.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte volitatud esindajate poolt ning kehtib kuni
kõigi lepinguliste kohustuste täitmiseni.
8.2 Lepingu Pooled võivad esitada teineteisele taotluse Lepingu tingimuste ülevaatamiseks ja
muutmiseks, kui nad leiavad, et Lepingu tingimused on muutunud takistuseks Lepingu
kohasele täitmisele.
8.3 Lepingul on sõlmimisel alljärgnevad Lisad:
Lisa 1: Toetuse maksegraafik 2017. aastal
Lisa 2: Aruande vorm toetuse kasutamise kohta 2017. aastal
Lisa 3: Perioodiliste väljaannete edastamise teenuse mahud 2017. aastal linnades ja
maapiirkondades
Lisa 4: Maapiirkondades elavatele inimestele perioodiliste väljaannete edastamise rahaline
toetamine 2017. aastal
8.4 Leping on sõlmitud tähtajaga 31. detsember 2017.
8.5 Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel
Lepingus ja seaduses sätestatud alustel.
8.6 Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste loovutamine on lubatud vaid teise Poole eelneval
kirjalikul nõusolekul.
8.7 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel on Poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole Eesti
Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
8.8 Leping on sõlmitud Lepingu Poolte poolt digitaalselt allkirjastatuna eesti keeles. Leping
avalikustatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel viie (5) tööpäeva
jooksul selle sõlmimisest.

IX

POOLTE REKVISIIDID

MKM

ETTEVÕTJA

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Registrikood 70003158
Harju 11, 15072 Tallinn

AS Eesti Post:
Registrikood 10328799
Pallasti 28, Tallinn
IBAN: EE381010220043356015

(allkirjastatud digitaalselt)
Urve Palo
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

(allkirjastatud digitaalselt)
Aavo Kärmas
juhatuse esimees

