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Asutatud 15.02.2019.a.

Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo sihtkapitali asutamise leping
Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond) keda esindab juhatuse liige
Valev Väljaots ja allakirjutanud (kõik koos sihtkapitali Asutaja) sõlmisid käesoleva lepingu
sihtkapitali „Järvamaa Laulu- ja Tantsupidu“ (sihtkapital) asutamiseks alljärgnevas:
1.

SIHTKAPITALI ASUTAMINE JA VAHENDITE KASUTAMINE
1.1. Sihtkapital asutatakse eesmärgiga väärtustada ja arendada Järvamaa üht märgilisemat
kogukonda siduvat kultuurisündmust Järvamaa laulu- ja tantsupidu.
1.2. Käesolevas lepingus loetakse asutajatega võrdsustatuks kõik isikud (era ja juriidilised), kes
on teinud annetuse SA Järvamaa Kogukonnafondile seisuga 15.05.2019.
1.3.

Asutaja hõbeliikmeks loetakse kõik isikud, kes on teinud annetuse 25–49 eurot ja asutaja
kuldliikmeks kõik isikud, kes on teinud vähemalt 50 eurose annetuse.

1.4. Asutaja, soovides edendada Järvamaa laulu- ja tantsupeo läbiviimist, kinnitab oma tahet ja
valmisolekut väärtustada ajaloolise traditsiooniga sündmust, tehes selleks annetusi
sihtkapitali.
1.5.

Sihtkapital on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Annetusi ja toetusi saab teha SA Järvamaa Kogukonnafond kirjutades selgitusse
märgusõna kas „laulu- ja tantsupidu” või lühendi „JLTP“.

1.6. Stipendiumide ja muude väljamaksete taotlemise ja andmise tingimused määratakse
kindlaks stipendiumi statuudis, mis koostatakse koostöös Järvamaa Kultuuri Nõukojaga.
1.7. Järvamaa Kogukonnafondile nõuandva ekspertgrupi moodustavad sündmuse
läbiviimisega seotud toimkond või komisjon või sellega võrdsustatud muu grupp isikuid.
1.8. Asutamisel tehtud sissemaksetest arvatakse 50% sihtkapitali põhikapitali ja 50%
stipendiumite, toetuste või muude väljamaksetena jaotatavasse kapitali.
1.9. Igast sihtkapitali tehtud annetusest, mis laekub peale sihtkapitali asutamist, arvatakse
20% sihtkapitali põhikapitali, 75% stipendiumite, toetuste või muude väljamaksetena
jaotatavasse kapitali ja 5% Kogukonnafondi kulude katteks.
1.10. Annetuste osas, mis ületavad Eesti keskmist kuupalka, võib Kogukonnafond Järvamaa
Kultuuri Nõukoja ettepanekul teha teistsuguse jaotuse kui p.1.9.
1.11. Investeeringutelt saadud kasumist eraldatakse 95% stipendiumite, toetuste või muude
väljamaksetena jaotatavasse kapitali ja 5% Kogukonnafondi kulude katteks.
1.12. Kogukonnafond kohustub põhikapitali investeerima konservatiivselt ja seda säilitavalt.
1.13. Taotluse esitamisel Kogukonnafondile tuleb arvestada põhimõtet, et rahalisi vahendeid
eraldatakse üldjuhul Järvamaa laulu- ja tantsupeo arengut mõjutatavatele, sealhulgas uusi
väärtusi loovatele, tegevustele, ühekordsetele stipendiumidele ja kuludele, mis aitavad
kaasa peo erakordsuse saavutamisele.

1.14. Stipendiumid või muud eraldised võidakse üle anda ekspertgrupi või Kogukonnafondi poolt
korraldatud pidulikel üritusel.
2. MUUD TINGIMUSED
2.1. Kogukonnafond esitab igal aastal ülevaate sihtkapitali olukorrast ja avalikustab
Kogukonnafondi majandusaasta aruande oma kodulehel.
2.2

Ekspertgrupil on igal ajal õigus nõuda Kogukonnafondilt andmeid sihtkapitali olukorra, sh
sihtkapitali tehtud annetuste ja põhikapitali investeerimise kohta.

2.3 Kogukonnafondi tegevuse või Järvamaa laulu- ja tantsupeo traditsiooni lõppemisel tuleb
sihtkapitali põhikapital anda üle kas teisele allfondile või teisele sihtasutusele või
mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb sarnastel alustel
edasi stipendiumide ja toetuste jaotamisega Järvamaa pärandi ja kultuuri edasikandmiseks.
2.4 Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a.
korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest
tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad.
Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi
tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.
2.5 Käesoleva lepingu muutmine toimub ainult Poolte või nende puudumisel Järvamaa
Kultuurinõukojaga kokkuleppel ja vormistatakse kirjalikult. Lepingu muudatused jõustuvad
nende allakirjutamisest.
2.6. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib tähtajatult.
2.7. Käesolev leping on koostatud ühes eksemplaris, mis jääb SA Järvamaa Kogukonnafond.
Teised asutamisleppele allakirjutajad saavad soovi korral leppe koopia.
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