Sihtkapital
Väikese printsi stipendium

Asutatud 9.aprill 2019

Väikese printsi stipendiumi sihtkapitali asutamise leping
Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond), keda esindab juhatuse
esimees Valev Väljaots ja Türi Ühisgümnaasium, keda esindab kooli direktor Anneli
Eesmaa (kõik koos sihtkapitali Asutaja) keda edaspidi nimetatakse Poolteks, sõlmisid
käesoleva kokkuleppe sihtkapital Väikese printsi stipendiumi (sihtkapital) asutamiseks
alljärgnevas:
1. SIHTKAPITALI ASUTAMINE JA KASUTAMINE
1.1. Asutaja Türi Ühisgümnaasium, soovides jäädvustada Türi Ühisgümnaasiumi
rajaja Ellu Rusi mälestust ja rõhutada koolis väärtuskasvatuse olulisust otsustab
asutada sihtkapitali Väikese printsi stipendium.
1.2. Sihtkapital on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised
isikud. Annetusi saab kanda SA Järvamaa Kogukonnafond Swedbanki
arveldusarvele 221023628002 märgusõna „Väike prints“ all.
1.3. Sihtkapitali tehtud annetusest 90% kuulub väljamaksmisele stipendiumite,
toetuste või muude väljamaksetena vastavalt sihtkapitali statuudile, 10% arvatakse
Kogukonnafondi kulude katteks.
1.4. Juhul kui sihtkapitali tehtud annetuste maht aastas on suurem kui pool Eesti
keskmist kuupalka, lähtudes Eesti Statistikaameti avaldatud vastavast eelmise
kalendriaasta näitajast, on Kogukonnafond, ekspertkomisjoni kirjalikul pöördumisel,
kohustatud läbi vaatama Kogukonnafondile kulude katteks eraldatava osa
vähendamisettepaneku kuni 5%-punktini.
1.5. Asutajate ettepanekul haldab sihtkapitali ekspertkomisjonina kooli juhtkond, kelle
ülesandeks on sihtkapitali annetuste kogumine ja statuudis ettenähtud tegevuste
korraldamine.
1.6. Stipendiumide ja muude väljamaksete taotlemise ja andmise tingimused
määratakse kindlaks käesoleva lepingu lisana kinnitatavas stipendiumi statuudis.
1.7. Sihtkapitali ekspertkomisjon esitab ettepanekud Kogukonnafondile stipendiumite
väljamaksmiseks. Ettepaneku kinnitab Kogukonnafondi nõukogu.
1.8. Stipendiumid ja väljamaksed võidakse anda
Kogukonnafondi poolt korraldatud pidulikel üritusel.
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1.9. Kogukonnafond annab igal aastal sihtkapitali Asutajale ülevaate sihtkapitali
olukorrast ja avaldab Kogukonnafondi majandusaasta aruande oma kodulehel.
1.10. Asutajal on õigus nõuda Kogukonnafondilt andmeid sihtkapitali olukorra, sh
sihtkapitali tehtud annetuste kohta.

1.11. Asutajal on õigus sihtkapital igal ajal lõpetada, arvestades Eesti vabariigis
kehtivaid seadusi, teatades sellest kirjalikult Kogukonnafondile vähemalt kuus kuud
ette. Asutajal on kohustus näidata ära millisel heategevuslikul otstarbel sihtkapitali
jäägis olevad vahendeid edasi kasutatakse.
2. MUUD TINGIMUSED
2.1. 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.
2.2 Käesoleva lepingu muutmine toimub ainult Poolte kokkuleppel ja vormistatakse
kirjalikult. Lepingu muudatused jõustuvad nende allakirjutamisest Poolte poolt.
2.2. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib tähtajatult.
2.3. Käesolev leping on koostatud kahes võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest
mõlemale poolele jääb üks.
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