SIHTOTSTARBELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 1.8-7/19-069-1
Tallinnas,

26.02.2019

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi “MKM”, “Pool”), mida esindab
majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes tegutseb põhimääruse alusel
ja
Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (edaspidi “EAK”, “Pool” või koos MKM-iga
“Pooled”), mida esindab juhatuse liige Kristiina Saarniit, kes tegutseb põhikirja alusel,
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping):
1. Lepingu objekt ja alus
1.1. Lepingu objektiks on EAK tegutsemisel Eesti riikliku akrediteerimisasutusena tegevuskulude
katteks antava riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) kasutamise
tingimused. EAK nimetati Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma toote nõuetele
vastavuse seaduse § 37 alusel Vabariigi Valitsuse 08.07.2010 korraldusega nr 280 „Eesti riikliku
akrediteerimisasutuse ja Eesti standardiorganisatsiooni nimetamine“.
1.2. Punktis 1.1 nimetatud toetuse suurus on 2019. aasta riigieelarve seaduse § 1 jagu 7 (Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala) ning majandus- ja taristuministri ning
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 24.01.19 a käskkirja nr 1.1-1/19-013 „Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja tema valitsemisala tema valitsemisala asutuste 2019. a
eelarvete kinnitamine“ Lisa 1 alusel nelikümmend tuhat (40 000) eurot.
1.3. MKM kannab toetuse E-riigikassa EAK eraldiste kontole nr 3500078665 ühes osas hiljemalt
15. märtsiks 2019.
2. EAK kohustused
EAK kohustub:
2.1. täitma toote nõuetele vastavuse seaduse §-s 38 toodud Eesti akrediteerimisasutuse ülesandeid;
2.2. tegutsema kooskõlas kõigi akrediteerimistegevust reguleerivate õigusaktide, Eesti, Euroopa
ja rahvusvaheliste standardite ning muude Euroopa Liidu nõuetega;
2.3. lubama igal ajal MKM-il ja Riigikontrollil kontrollida esitatud aruandluse õigsust, toetuse
saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja
mõjusust;
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2.4. teavitama viivitamatult taasesitamist võimaldaval viisil MKM-i juhul, kui ilmneb probleeme,
mis võivad takistada EAK-l lepinguliste kohustuste õigeaegset täitmist või põhjustada lepinguliste
kohustuste täitmise võimatust;
2.5. pidama toetuse kohta eraldi arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele.
3. MKM-i õigused ja kohustused
3.1. MKM kaasab EAK läbirääkimistesse, mille eesmärgiks on välislepingute sõlmimine
akrediteerimise valdkonnas.
3.2. MKM-il on õigus teostada järelevalvet EAK tegevuse üle haldusülesande täitmisel.
3.3. MKM finantseerib EAK-d käesolevas Lepingus ettenähtud ülesannete täitmiseks Lepingus
ettenähtud korras.
4. Toetuse jaotus
4.1. Toetusest kaetakse EAK alljärgnevad 2019. a kulud:
4.1.1 Euroopa Akrediteerimiskoostöö organisatsiooni (EA) peaassamblee, komiteede, töö- ja
hindamisgruppide töös osalemine;
4.1.2 2019. a liikmemaksu tasumine EA-le.
5. Aruandlus
5.1. EAK kohustub MKM-ile esitama toetuse kasutamise finants- ja tegevusaruande I poolaasta
kohta hiljemalt 31. juuliks 2019 ja II poolaasta kohta hiljemalt 31. jaanuariks 2020 aadressil
info@mkm.ee.
5.2. Tegevusaruandes esitatakse Lepingus sätestatud kohustuste täitmise kirjeldus, sealhulgas
akrediteeritud isikute loetelu, eristades vabatahtliku ja kohustusliku akrediteerimise valdkonda ja
ka Lepingus sätestatud kohustuste täitmisel ilmnenud probleemid.
5.3. Finantsaruandes esitatakse andmed Lepingu alusel saadud toetuse kasutamise kohta.
5.4. Lähtudes EAK ülesannete spetsiifikast loetakse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
täidetuks juhul, kui EAK täidab rahvuslikule akrediteerimisasutusele Euroopa ja rahvusvaheliste
akrediteerimisorganisatsioonide esitatud ülesandeid nõutud tasemel ning teenuste kvaliteet ja
informatsiooni kättesaadavus vastavad õigusaktides ja Lepingus esitatavatele nõuetele.
6. Poolte vastutus
6.1. Pooled kinnitavad oma teadlikkust asjaolust, et endale Lepinguga võetud kohustuste
mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on nad kohustatud hüvitama teisele Poolele
oma tegevuse või tegevusetusega tekitatud kahju täies ulatuses.
6.2. MKM-i viivitamisel toetuse ülekandmisel või toetuse mittetäielikul ülekandmisel on EAK-l
õigus peatada Lepingu punktis 4 sätestatud tegevuste täitmine või Leping ennetähtaegselt lõpetada
Lepingu punktis 9.4 toodud tingimustel ja korras.
6.3. Kui EAK on kasutanud toetust Lepingu tingimustele mittevastaval otstarbel või jätab
esitamata punktis 5.1 nimetatud aruande või esitab eksitavat informatsiooni, on MKM-il õigus
nõuda leppetrahvi punkti 6.4 kohaselt või Leping üles öelda.
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6.4. Lepingus ettenähtud mistahes kohustuse korduval (üle kahe korra aastas) täitmata jätmisel või
olulisel rikkumisel EAK poolt on MKM-il õigus nõuda EAK-lt leppetrahvi kuni 1/12 ulatuses
toetusest. EAK ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui Lepingu mittekohase täitmise
põhjustab MKM.
6.5. Kui EAK kasutab toetust Lepingu tingimustele mittevastaval otstarbel, on EAK kohustatud
Lepingu tingimustele mittevastaval otstarbel kasutatud toetuse summa MKM-ile täielikult tagasi
maksma MKM-i määratud tähtpäevaks. Kui EAK toetust tähtpäevaks ei tagasta, maksab EAK
tagasimaksmisele kuuluva summa jäägilt intressi määraga kuue kuu Euribor + 5 % aastas.
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Pooled lahendavad kõik Lepinguga seotud omavahelised erimeelsused ja vaidlused
kokkuleppeliselt.
7.2. Kui erimeelsusi ei ole võimalik kokkuleppeliselt lahendada, pöördutakse vaidluse
lahendamiseks kohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
8. Lepingu muutmine
8.1. Kõik Lepingu muudatused vormistatakse Poolte kirjaliku kokkuleppena, mis on Lepingu
lahutamatu osa.
8.2. Lepingu muutmist või täiendamist sooviv Pool esitab vastava ettepaneku teisele Poolele, kes
on kohustatud sellele vastama kirjalikult ühe (1) kuu jooksul, arvates ettepaneku saamisest.
8.3. MKM võib Lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik ülekaaluka avaliku huvi
raske kahjustamise vältimiseks.
8.4. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad nende allkirjastamise momendist mõlema
Poole poolt või Lepingu muutmise kokkuleppes määratletud tähtajal.
9. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
9.1. Lepingu ennetähtaegset lõpetamist võib üks Pool nõuda teise Poole lepinguliste kohustuste
olulisel rikkumisel.
9.2. Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel, Lepingus või
seaduses sätestatud alustel.
9.3. MKM võib Lepingut ühepoolselt lõpetada kui:
9.3.1 see on tingimata vajalik ülekaaluka avaliku huvi raske kahjustamise vältimiseks;
9.3.2 EAK on Lepingut rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju
kolmandale isikule või tema varale;
9.3.3 järelevalve teostamise käigus MKM-i poolt tehtud ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata;
9.3.4 punktis 6.3 nimetatud juhul.
9.4 EAK võib Lepingu ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada punktis 6.2 sätestatud alusel, teatades
sellest MKM-ile ette 45 päeva.
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10. Vääramatu jõud
10.1. Lepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on
tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, s.o asjaolud, mida Pooled ei saanud
mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise
ajal nende asjaoludega arvestaksid või neid väldiksid või takistavad asjaolud või nende tagajärjed
ületaksid (loodusõnnetus, streik, sõjaolukord, seaduste muutmine jms), kusjuures Pooled on
kohustatud rakendama koheseid meetmeid, et ära hoida või vähendada teisele poolele kahju
tekitamist ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste
täitmine.
10.2. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
11. Lepingu kehtivus
Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni Lepingus toodud kohustused on täidetud või
Lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni.
12. Poolte rekvisiidid
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn

registrikood 70003158

registrikood 90005739

Arveldusarve:
Swedbank EE932200221023778606

Arveldusarve EE891010220034796011

SEB EE891010220034796011
Nordea EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Simson
majandus- ja taristuminister

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristiina Saarniit
juhatuse liige

