Sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1.Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu (edaspidi sihtasutus ).
1.2.Sihtasutuse asukoht on Varbla mnt. 50, Tõstamaa, Pärnu maakond, Eesti Vabariik.
1.3.Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
1.4.Sihtasutusel on oma nimetusega pitsat ning pangaarved.
1.5.Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
II TEGEVUSE EESMÄRK
2.1.Sihtasutuse tegevuse eesmärk on eakatele ja puudega inimestele sotsiaalhoolekandeteenuse pakkumine.
III JUHATUS
3.1.Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu.
3.2.Sihtasutusel on juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatus on ühe- kuni
kolmeliikmeline.
3.3.Sihtasutuse juhatus:
3.3.1.teeb sihtasutuse nõukogule ettepanekuid sihtasutuse struktuuri kinnitamiseks;
3.3.2.kehtestab kriteeriumid töötajate valikuks ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega
töölepingud;
3.3.3.kehtestab sihtasutuse finants-majandustegevuse korra, tagades vahendite kasutamise
sihipärase kontrolli, võttes arvesse kehtivat seadusandlust ja käesolevat põhikirja;
3.3.4.koostab sihtasutuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule;
3.3.5.tagab sihtasutuse eelarve täitmise;
3.3.6.kehtestab sihtasutuse töökorra eeskirjad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
3.3.7.täidab kõiki muid sihtasutusega seonduvaid ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste
ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse;
3.3.8.korraldab sihtasutuse raamatupidamise.
3.4.Sihtasutuse juhatuse koosseisus muudatuste tegemise otsustab nõukogu.
3.5.Sihtasutuse juhatuse volituste kestus on viis aastat.
3.6.Sihtasutuse juhatuse koosseisus muudatuste tegemise ning juhatuse liikme tagasikutsumise enne volituste lõppemist otsustab sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liiget saab
nõukogu tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme poolt tema
kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus sihtasutust juhtida, juhatuse liikme
kriminaalkorras karistamine, käesoleva põhikirja rikkumine või seaduse süüline rikkumine.
3.7.Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata sihtasutuse nõukogu otsusega.
3.8.Juhatuse liikmega sõlmib sihtasutuse nimel lepingu sihtasutuse nõukogu esimees või teda
asendav nõukogu liige. Nõukogu esindab sihtasutust juhatuse liikmega ka muude tehingute
tegemisel ning juhatuse liikmetega vaidluste lahendami-sel.
3.9.Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu, mille suuruse ja tasustamise korra määrab sihtasutuse nõukogu.

IV NÕUKOGU
4.1. Sihtasutuse nõukogu ülesandeks on kavandada sihtasutuse tegevust, korraldada
sihtasutuse juhtimist ning teostada järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.
4.2 Sihtasutuse nõukogu:
4.2.1.otsustab juhatuse ettepanekul sihtasutuse arengustrateegia;
4.2.2.kinnitab igal aastal sihtasutuse järgneva aasta tegevuskava ja eelarve;
4.2.3.otsustab sihtasutuse teenuste osutamise korra;
4.2.4.võttes arvesse käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi, määrab juhatuse liikmete arvu ja
juhatuse liikmed ning kutsub vajadusel juhatuse liikme tagasi. Uue juhatuse koosseis
määratakse hiljemalt eelmise juhatuse volituste perioodi kahe viimase kuu jooksul;
4.2.5.otsustab osaluse omandamise ja lõppemise äriühingus;
4.2.6.otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade omandamise ja
võõrandamise või asjaõigusega koormamise, samuti laenu võtmise;
4.2.7.nimetab kolmeks aastaks audiitori;
4.2.8.omab õigust audiitor tagasi kutsuda;
4.2.9.kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse struktuuri;
4.2.10.otsustab sihtasutuse ühinemise ja jagunemise;
4.2.11.esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;
4.2.12.kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse aastaaruande ja tegevusaruande.
4.3. Nõukogusse kuulub minimaalselt kolm ja maksimaalselt seitse liiget.
4.4. Nõukogu liikmed määrab Tõstamaa Vallavolikogu.
4.5 Nõukogu liikmete volitused kestavad viis aastat. Nõukogu liikmed nimetab Tõstamaa
Vallavolikogu hiljemalt eelmise nõukogu koosseisu volituste perioodi kahe viimase kuu jooksul.
4.6. Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning tagasikutsumise enne volituste lõppemist
otsustab Tõstamaa Vallavolikogu. Nõukogu liiget saab tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel,
milleks on eelkõige nõukogu liikme poolt tema kohustuste olulisel määral täitmata jätmine,
nõukogu liikme kriminaalkorras karistamine, käesoleva põhikirja rikkumine või seaduse süüline
rikkumine.
4.7. Nõukogu otsus isikute valimise või kinnitamise ja tagandamise ning eelarvete ja
tegevuskavade kinnitamise osas on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 nõukogu
liikmetest, ülejäänud otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud nõukogu liikmetest.
4.8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl ja tal ei ole õigust hääletamisest keelduda ega
erapooletuks jääda välja arvatud juhul kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu
tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu
tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on
vastuolus sihtasutuse huvidega.
4.9. Nõukogu liikmete tasustamise kord määratakse sihtasutuse juhatuse poolt vasta-valt iga
nõukogu liikme ülesandele ning lähtudes sihtasutuse majanduslikust olu-korrast. Nõukogu

liikmega sõlmib sihtasutuse nimel vastavasisulise lepingu juhatuse liige tulenevalt juhatuse
otsusest.
4.10. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu. Nõukogu liikme tasu suuruse määrab Tõstamaa Vallavalitsus.

V SIHTASUTUSE VARA
5.1. Sihtasutuse vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab nõukogu vastavalt
seadustele ja põhikirjale.
5.2. Sihtasutuse vara moodustub:
5.2.1.asutamisotsusega sihtasutusele üle antud varast;
5.2.2.teenuste müügist laekuvatest vahenditest;
5.2.3.riigieelarvelistest vahenditest;
5.2.4.majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
5.2.5.annetustest ja dotatsioonidest;
5.2.6.fondidelt ja muude kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
5.2.7.muudest laekumistest;
5.2.8.omavalitsuste ning nende liitude eraldistest.
5.3. Sihtasutusele vara üleandmise ja selle kasutamise korra kehtestab nõukogu või selle
volitusel juhatus, kes on kohustatud arvestama nende eraldaja või annetaja soovi.
5.4. Kui sihtasutusele vara üle andev või üle andnud isik soovib, siis tema nime ei avalikustata,
välja arvatud seaduses sätestatud juhud.
5.5. Seaduses ettenähtud juhtudel registreeritakse sihtasutusele üleantavad kinnis- või
vallasasjad sihtasutuse juhatuse poolt vastavates registrites sihtasutuse nimele.
5.6. Kui vara üleandmise kord ei ole seadusega reguleeritud, sõlmitakse vara üle-andjaga kirjalik
vara üleandmise leping või tõendab sihtasutus vara üleandja soovil vara üleandmist muul
sobival viisil.
5.7. Sihtasutusele võib teha sihtotstarbelise annetuse, näidates sihtasutuse tegevuse
eesmärkidest lähtudes ära eesmärgi, milleks sihtasutus vastavat vara kasutama peab.
VI MAJANDUSTEGEVUS NING VARA KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD
6.1.Sihtasutusel on õigus osaleda majandustegevuses, kui seda õigust ei ole seadusega piiratud.
6.2.Sihtasutus võib oma tulusid kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
6.3.Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu
liikmetele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavale isikule, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti.
6.4.Sihtasutuse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks ning mille omamise piirangut seaduses ei ole sätestatud.

6.5.Sihtasutuse vara kasutab ja käsutab sihtasutuse juhatus vastavalt seadusele ning
sihtasutuse nõukogu otsusele.
VII KONTROLL
7.1. Sihtasutusel peab olema auditor. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab sihtasutuse
nõukogu, kes määrab ka nende tasustamise korra.
7.2.Audiitoriks ei või olla juhatuse liige ega nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja, samuti
nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
7.3. Nõukogu võib audiitori nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või käesoleva
põhikirja punktis 4.2.7 sätestatud tähtajaks.
7.4. Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile audiitorite nime-kirja.
Audiitorite vahetumisel esitab juhatus registrile audiitorite nimekirja viie päeva jooksul.
7.5. Kohus võib seaduses sätestatud korras otsustada sihtasutuses erikontrolli läbi-viimise.
Erikontrolli läbiviijateks võivad olla ainult audiitorid.
7.6. Sihtasutuse juhatuse ning nõukogu liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbi-viijatele
tutvumist kõigi erikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.
7.7. Audiitori võib enne käesoleva põhikirja punktis 4.2.7 sätestatud volituste kestuse lõppemist
tagasi kutsuda Tõstamaa Vallavolikogu otsusel sõltumata põhjusest.
VIII PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
8.1. Pärast sihtasutuse kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse võib
sihtasutuse asutaja käesolevat põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks,
järgides sihtasutuse eesmärki.
8.2. Põhikirja võib muuta Tõstamaa Vallavolikogu.
8.3. Käesoleva põhikirja muutmise võib otsustada ka kohus vastavalt seadusele.
IX LÕPETAMINE
9.1. Sihtasutus lõpetatakse:
9.1.1. nõukogu otsusega;
9.1.2. asutaja otsusega;
9.1.3. muudel seaduses sätestatud juhtudel.
9.2. Nõukogu poolt on sihtasutuse lõpetamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
kõik nõukogu liikmed.
9.3. Sihtasutuse sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
9.4. Sihtasutuse vabatahtliku lõpetamise korral on likvideerijaks juhatuse liige, kui käesoleva
põhikirjas punkti 9.1 alusel sihtasutuse lõpetamise otsustajad ei määra teisiti.
9.5 Sihtasutus lõpetatakse Tõstamaa Vallavolikogu otsusega, kui sihtasutuse eesmärgi
saavutamine on muutunud ebaotstarbekaks või võimatuks.
9.6. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
9.7. Sihtasutuse likvideerimisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha
deponeerimist allesjäänud vara antakse üle Tõstamaa Vallale.
9.8. Sihtasutus lõpeb tema mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamisega.

