
EESTI ARSTIDE LIIT ROOTSIS STIPENDIUMILEPING (nr L-S____) Eesti Arstide Liit
Rootsis, organisationsnummer 802455-3680 , aadressiga Vipeholms Allé 56 c/o H
Pakosta, 22466 Lund, telefon 0766440805, e-post: easr@easr.se (edaspidi nimetatud
“EASR”), keda esindab juhatuse esindaja _____________________________ ühelt poolt ja
_______________, isikukood ____________, elukoht ______________, telefon ___________,
e-post: ____________, pangakonto ______________, (edaspidi nimetatud “Stipendiumi
Saaja”), teiselt poolt, edaspidi eraldi nimetatud “Lepingupool” või koos “Lepingupooled”,
sõlmisid käesoleva stipendiumilepingu (edaspidi nimetatud “Leping”) alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1. Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel maksab EASR Stipendiumi Saajale
stipendiumi (edaspidi nimetatud “Stipendium”) ___________ (summa sõnadega) Rootsi
krooni, mis ei kuulu tagastamisele tingimusel, et Stipendiumi Saaja täidab
nõuetekohaselt kõiki Lepingus sätestatud kohustusi.
1.2. Stipendiumi eesmärk on
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (edaspidi nimetatud “Projekt”).
1.3. Stipendiumi kasutamise aeg on __________________________________________________.
2. Stipendiumi Saaja kohustused
2.1. Stipendiumi Saaja kohustub:
2.1.1. kasutama Stipendiumi _______________ esitatud stipendiumitaotluses ja Lepingus
sätestatud tingimustel Projekti finantseerimise eesmärgil;
2.1.2. kasutama Stipendiumi Lepingu punktis 1.3. sätestatud aja jooksul;
2.1.3. esitama EASR-ile nõutavas vormis ülevaate ja finantsaruande (edaspidi nimetatud
“Aruanne”) Projekti teostumisest 1 (ühe) kuu jooksul peale Lepingu punktis 1.3.
sätestatud Stipendiumi kasutamise lõpptähtaega;
2.1.4. maksma tagasi Stipendiumi või selle osa 1 (ühe) kuu jooksul pärast Lepingu
punktis 1.3. sätestatud Stipendiumi kasutamise lõpptähtaega, kui Projekt ei teostunud
või teostati osaliselt;
2.1.5. EASR-i kirjalikul nõudmisel maksma 1 (ühe) kuu jooksul arvates vastava teate
saamisest tagasi Stipendiumi või selle osa;
2.1.6. deklareerima seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel EASR-ilt saadud
Stipendiumi ja tasuma Stipendiumilt seadustes sätestatud maksud nõutavas suuruses
ja tähtaegadel.
3. EASR-i õigused ja kohustused
3.1. EASR-il on õigus:
3.1.1. keelduda Stipendiumi väljamaksmisest, kui Leping ei jõustu kahe kuu jooksul
arvates Stipendiumi määramise teate saatmisest Stipendiumi Saajale;



3.1.2. nõuda Lepingu rikkumisel Stipendiumi või selle osa tagastamist;
3.1.3. nõuda mittesihipäraselt kasutatud Stipendiumi või selle osa tagasi ühe kuu
jooksul peale Stipendiumi kasutamise tähtaja lõppu;
3.1.4. nõuda viivist 0,1% päevas iga Stipendiumi või selle osa tagastamisega viivitatud
päeva eest. Stipendium või selle osa tuleb tagastada vastavalt EASR-i poolt saadetud
nõudes sätestatud tähtajale, selleks tähtajaks mittetagastamisel tekib Stipendiumi
Saajal viivise maksmise kohustus;
3.1.5. kontrollida ise või volitada kolmandaid isikuid kontrollima kõiki Stipendiumi
kasutamisega seotud dokumente (sh. originaale);
3.1.6. avaldada kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu ja selle alusel makstud
Stipendiumi kohta.
3.2. EASR kohustub:
3.2.1. maksma Lepingu punktis 1.1. sätestatud Stipendiumi summa välja 10 (kümne)
tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest Stipendiumi Saaja pangakontole;
3.2.2. 90 päeva jooksul pärast Stipendiumi Saaja Aruande saamist selle läbi vaatama.
3.2.3. teavitama Stipendiumi Saajat kirjalikult Lepingu, Stipendiumi kasutamise
tingimuste rikkumise või Aruande puuduste ilmnemise korral.

4. Muud tingimused
4.1. Lepingupooled on leppinud kokku omavaheliste teadete kirjalikus vormis. Lepingu
täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon loetakse
ametlikult ja kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need on teisele Lepingupoolele
edastatud Lepingus sätestatud postiaadressile või elektronposti teel või on antud üle
allkirja vastu.
4.2. Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel ning Lepingust tulenevate vaidluste
lahendamisel kohaldatakse Rootsi Kuningriigis kehtivaid õigusakte. Kõik Lepingust
tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Rootsi maakohtus.
5. Lepingu kehtivus ja lõppemine
5.1. Leping jõustub Stipendiumi Osapoolte poolt allkirjastatud Lepingu tagastamisel
EASR-ile.
5.2. Leping lõpeb kas Stipendiumi Saaja poolt esitatud Aruande aktsepteerimisega
EASR-i poolt või Lepingupoolte kokkuleppel, tingimusel, et Stipendiumi Saaja tagastab
EASR-ile Stipendiumi.
5.3. EASR-il on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda kui Stipendiumi Saaja
ei täida nõuetekohaselt Lepingu tingimusi või:
5.3.1. ei kasuta Stipendiumit vastavalt Lepingus fikseeritud Projekti eesmärgile;
5.3.2. ei kasuta Stipendiumit Lepingu punktis 1.3. sätestatud ajavahemikus;
5.3.3. ei esita nõuetekohast Aruannet Lepingus sätestatud tähtajal;



5.3.4. on esitanud EASR-ile valeandmeid;
5.3.5. muudel seaduses toodud tingimustel.

KINNITAMAKS EELTOODUT, on Lepingupooled siinkohal koostanud ja alla kirjutanud
käesoleva Lepingu 2 (kahel) lehel, 2 (kahes) eesti keelses, võrdset õiguslikku jõudu
omavas eksemplaris, millest kumbki Lepingupool saab 1 (ühe) eksemplari, alljärgnevalt:

EASR: Stipendiumi Saaja:

____________________ ____________________

*****lisapunktid
Stipendiumisaaja kohustub:
Tegema ettekande peakoosolekul
Stipendiumisaaja nõustub nime avaldamisega kodulehel.


