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SIHTASUTUSE NOO HOOLDEKODU POHIKIRI

g t. Uldsetteo
(1) Sihtasutusenimi on sihtasutusN6o Hooldekodu(edaspidisihtasutus).
Inglise keeleson sihtasutusenimi Ndo Care Home Foundation
(2) Sihtasutuson asutatudmiiiiramataajaks.

I

(3) Sihtasutusemajandusaasta
algab 1.jaanuarilja l6peb 31. detsembril.
(4) Sihtasutuseasukohakson Tartumaa,N6o vald, Luke kiila.
$ 2. Tegevuseeesmflrk
(1) Sihtasutusetegevuseeesmiirgidon:
l) puudegaja eakateinimeste elukvaliteedi parandaminev6i stiilitamine;
ja rehabilitatsiooniteenuseosutamine;
2) sotsiaalhoolekande3) selleks soovi avaldanudtoimetulekuraskustegaisikutele sotsiaalhoolekandeteenuse
pakkumine;
4) teiste eelnevateeesmtirkidetiiitmisega seotudteenusteosutamine.
(2) Pdhieesmtirkidetaitmisel teostabsihtasutusloodus-ja keskkonnakaitselisitegevusi.
$ 3. Sihtasutusejuhtimine
(1) Sihtasutuseorganid on juhatus ja n6ukogu.
(2) Sihtasutuselon juhatus, mis juhib ja esindabsihtasutust.Juhatuson iihe- kuni kolmeliikmeline.
(3) Sihtasutusejuhatus:
1) teeb sihtasutusendukogule ettepanekuidsihtasutusestruktuuri kinnitamiseks;
2) kehtestab kriteeriumid t<idtajate valikuks ning s6lmib, muudab ja l6petab tridtajatega
tri<ilepinguid;
3) kehtestabsihtasutusefilants-majandustegevusekorra, tagadesvahendite kasutamisesihipiirase
kontrolli, v6ttes aruessekehtivat seadusandlust
j a kiiesolevat[6hikirj a;
4) koostab sihtasutuseeelarveja esitab selle kinnitamiseks noukogule;'
5) tagab sihtasutuseeelarvetiiitmise;
6) kehtestabsihtasutuseraamatupidamisesise-eeskirjadja palgakorralduse;
7) kehtestabsihtasutuset<idkorraeeskirjadja kinnitat tobta.lateametijuhendid;
8) kehtestabsihtasutuseasjaajamisekorra;
9) koostab ja esitab
_sihtasutusetegevust puudutavad aruanded seadusteja teiste digusaktidega
etteniihtudkorras asjakohasteleisikutele, vastutadessihtasutusearuannete6igsuseeest;
10) esitab kvartalile jiirgneva iihe kuu jooksul ndukogule tilevaate sihtasutrisemajandustegevusest
ja majanduslikust seisundist, andes ndukogule ja seidusega
siitestatudjuhtudel teistele isikutele
vajalikku teavet sihtasutuseja sellejuhtimise kohta ning esi6b vajadusel,".ll"kohur"id
aruandeid;
11) esitab sihtasutusteregistrile audiitori ja ndukogu liikmete nimeki4a;
12) moodustabvajaduselkomisjone, miiiirab nende suuruse,koosseisuja iilesanded;

13) taidab kdiki muid sihtasutusegaseonduvaidiilesandeidja kohustusi, mis ei kuulu seadusteja
kiiesolevap6hikirj a kohaseltndukogu piidevusse.
(4) Juhatuseliikmed nimetataksendukogu poolt kuni viieks aastaks.
(5) Juhatuseliikmeid v6ib ndukogu tagasi kutsuda i.iksnesmdjuval pdhjusel, milleks on eelkdige
kohustuste olulisel miiiiral tiiitmata jiitmine vdi vdimetus sihtasutust juhtida. Juhatusest
tagasikutsutudliikme asemelemiiiirab ndukogu uue liikme.
(6) Kui juhatusel on iile kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe,kes
konaldab juhatuse tegevust.
(7) Juhatuseliikmele makstaksetema iilesanneteleja sihtasutusemajanduslikule olukorrale vastavat
tasu, mille suuruseja maksmisekorra miiiirab ndukogu
(8) Sihtasutuselon n6ukogu, mis kavandabsihtasutusetegevustning korraldab sihtasutusejuhtimist
ja teostabjiirelevalvet sihtasutuseja juhatuse tegevuseiile.
(9) Ndukogu on viieliikmeline, ndukogu volituste kestuson 5 aastat.N6ukogu liilined nimetab N6o
Vallavalitsus hiljemalt eelmisenSukogukoosseisuvolituste perioodi kahe vilmase kuu jooksul.
Ndukogu koosnebkolmest vallavolikogu esindajastja kahestvallavalitsuseesindajast.
(10) Sihtasutusendukogu:
1) otsustabjuhatuse ettepanekulsihtasutusearengustrateegia;
2) kinnitab igal aastalsihtasutusejiirgneva aastategevuskavaja eelarve;
3) otsustabsihtasutuseteenusteosutamisekorra;
4) v6ttes arvessekiiesolevapdhikirjaga seatudtingimusi, miiiirab juhatuse liikmete arvu ja juhatuse
liikmed ning kutsub vajaduseljuhatuse liikme tagasi. Uue juhatuse koosseis miirirataksetriliematt
eelmisejuhatuse volituste perioodi kahe viimase kuu jooksui;
5) otsustabosaluseomandamiseja l6ppemiseiiritihingus;
6) otsustabkinnisasjade,samuti registrissekantavatevallasasjadeomandamiseja vddrandamisev6i
asja6igusega koormamise,samuti laenu vdtmise;
7) nimetab kolmeks aastaksaudiitori;
8) omab digust audiitor tagasi kutsuda;
9) kinnitab juhatuse ettepanekulsihtasutusestruktuuri;
10) kinnitab juhatuse poolt esitatudsihtasutuseaastaaruande
ja tegewsaruande;
11) otsustabsihtasutusetihinemiseja jagunemise;
12) esindabsihtasutustvaidlustesja tehingutetegemiseljuhatuse liikmega.
(11) Oma tilesannetettiitmiseks on ndukogul 6igus tutvuda k6igi sihtasutusedokumentideganing
kontrollida raamatupidamise 6igsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust
seaduseleja pdhikirj ale.
(12) N6ukogu liikmel on 6igus igal ajal omal soovil ndukogust tagasi astuda.N6ukogu liikme
v6ib
fo9 vatd igal ajal tagasi kutsuda. Ndukogust tagasikutsut,rattO.ttogu liikme asemelemiiiirab N6o
Vallavalitsus uue liikme.
(13) Ndukogu liikmed valivad endi hulgastesimeheja aseesimehe.
(1a) N6ukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele,kuid mitte harvem kui iiks
kord kvartalis.
Koosoleku kutsub kokku ndukogu esimeesv6i leda asendavndukogu liige. Koosolek
kutsutakse
kokku eeltoodudjuhtudel, samuti kui sedan6uab ndukogu liige, juhatis v6iaudiitor.
(15) Ndukogu koosolek on otsustusv6imeline,kui sellestv6tab osa tile poole n6ukogu
liikmetest.
(16) N6ukogu v6ib teha otsusekoosolekut kokku kutsumata,kui otsusepoolt hiialetavad
kirialikult

k6ik n6ukoguliikmed. Kiiesolevaspunktisnimetatudkorrasei saaotsustadapdhikirja $ 3 l6ike l0
punktis 11nimetatudkiisimust.
(17) Ndukogu koosolekprotokollitakse.Protokollilekirjutavadalla kdik koosolekulosalenud
ndukoguliikmed. Protokolli kantaksendukoguliikme soovil tema eriarvamus,mille ta kinnitab
omaallkirjaga.
(l8)N6ukogu otsus on vastu vdetud,kui selle poolt hiiriletasiile poole koosolekulosalenud
nOukoguliikmetest.
(19) N6ukogu liikmele v6ib makstatema iilesannetele
ja sihtasutusemajanduslikuleolukorrale
vastavattasu.Ndukoguliikme tasusuurusemiiiirabN6o Vallavalitsus.
vara
$ 4. Sihtasutuse
(1) Sihtasutuse
vara valdamise,kasutamiseja kiisutamisekorra kehtestabn6ukoguvastavalt
j
seadustelea kiiesolevalepdhikirjale.
(2) Sihtasutuse
varamoodustub:
1) asutamisotsusega
sihtasutusele
tile antudvarast;
2) teenustemtiigist laekuvatest
vahenditest;
3) sihtotstarbelistest
eraldistestriigi- ja N6o valla eelarvest;
j a tiritustekonaldamisestlaekunudtuludest;
4) majanduste
gevusest
j
5) annetustesta dotatsioonidest;
6) fondideltja muudekolmandateisikutepoolt eraldatudvahenditest;
7) muudestlaekumistest.
(3) Sihtasutuse
ja kiisutadasihtasutuse
varavdib kasutada
eesmiirkidetiiitmiseks.
(4) Sihtasutusele
tileantavadrahalisedannetusedv6tab vastujuhatusja kannabneed sihtasutuse
pangaarvele.
(5) Sihtasutusele
laekuvadmitterahalisedvahendidv6tab vastujuhatus,kes hindab needja teeb
sihtasutusele
omandiOiguse
iileminekuksvajalikudtoimingud.
(6) Sihtasutusele
laekunudsihtotstarbelised
annetused
v6tabjuhatus
arvelevastavamiirkegaja neid
-ei
kasutatakse
vastavaltannetajasoovile.Sihtasutuse
juhatus vOi vastuv6tta sihtannetuli,"misei
langekokku sihtasutuse
eesmiirkidega
v6i on tehtudebaeetilistel
v6i mitteseaduslikel
eesmiirkidel.
(1)Yna kasutamiseja ktisutamiseigaptievasemajandustegewse
raamidesotsustabsihtasutuse
juhatus.
$ 5. Pdhikirja muutmine
Sihtasutuse
pdhikirja v6ib muutaN6o Vallavolikogu.
iihinemine,jagunemine,ldpetamine
$ 6. Sihtasutuse
(1) Sihtasutuseiihinemine vdi jagunemine on lubatud juhul, kui see soodustabsihtasutuse
eesmiirkidesaavutamist
vdi seniselkujul tegevuse
jiitkamiseiei ole eesmiirksaavutatav.
(2) Sihtasutuse
ldpetamiseotsustabN6o Vallavolikogu.
(3) Sihtasutuseldpetamise korral, piilast vdlausaldajatek6igi nduete rahuldamist ja raha
deponeerimist
allesjiiiinudvaraantaksetile N6o vallale.

