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SIHTASUTUSE NOO HOOLDEKODU POHIKIRI

g t. Uldsetteo

(1) Sihtasutuse nimi on sihtasutus N6o Hooldekodu (edaspidi sihtasutus).
Inglise keeles on sihtasutuse nimi Ndo Care Home Foundation

(2) Sihtasutus on asutatud miiiiramata ajaks. I

(3) Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja l6peb 31. detsembril.

(4) Sihtasutuse asukohaks on Tartumaa, N6o vald, Luke kiila.

$ 2. Tegevuse eesmflrk

(1) Sihtasutuse tegevuse eesmiirgid on:
l) puudegaja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine v6i stiilitamine;
2) sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine;
3) selleks soovi avaldanud toimetulekuraskustega isikutele sotsiaalhoolekandeteenuse pakkumine;
4) teiste eelnevate eesmtirkide tiiitmisega seotud teenuste osutamine.
(2) Pdhieesmtirkide taitmisel teostab sihtasutus loodus- ja keskkonnakaitselisi tegevusi.

$ 3. Sihtasutuse juhtimine

(1) Sihtasutuse organid on juhatus ja n6ukogu.

(2) Sihtasutusel on juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatus on iihe- kuni kolmeliikmeline.

(3) Sihtasutuse juhatus:
1) teeb sihtasutuse ndukogule ettepanekuid sihtasutuse struktuuri kinnitamiseks;
2) kehtestab kriteeriumid t<idtajate valikuks ning s6lmib, muudab ja l6petab tridtajatega
tri<ilepinguid;
3) kehtestab sihtasutuse filants-majandustegevuse korra, tagades vahendite kasutamise sihipiirase
kontrolli, v6ttes aruesse kehtivat seadusandlust j a kiiesolevat [6hikirj a;
4) koostab sihtasutuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks noukogule;'
5) tagab sihtasutuse eelarve tiiitmise;
6) kehtestab sihtasutuse raamatupidamise sise-eeskirjad ja palgakorralduse;
7) kehtestab sihtasutuse t<idkorra eeskirjad ja kinnitat tobta.late ametijuhendid;
8) kehtestab sihtasutuse asjaajamise korra;
9) koostab ja esitab _sihtasutuse tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste digusaktidega
etteniihtud korras asjakohastele isikutele, vastutades sihtasutuse aruannete 6igsuse eest;
10) esitab kvartalile jiirgneva iihe kuu jooksul ndukogule tilevaate sihtasutrise majandustegevusest
ja majanduslikust seisundist, andes ndukogule ja seidusega siitestatud juhtudel teistele isikutele
vajalikku teavet sihtasutuse ja selle juhtimise kohta ning esi6b vajadusel ,".ll"kohur"id aruandeid;
1 1) esitab sihtasutuste registrile audiitori ja ndukogu liikmete nimeki4a;
12) moodustab vajadusel komisjone, miiiirab nende suuruse, koosseisu ja iilesanded;



13) taidab kdiki muid sihtasutusega seonduvaid iilesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja
kiie soleva p6hikirj a kohaselt nduko gu piidevusse.

(4) Juhatuse liikmed nimetatakse ndukogu poolt kuni viieks aastaks.

(5) Juhatuse liikmeid v6ib ndukogu tagasi kutsuda i.iksnes mdjuval pdhjusel, milleks on eelkdige
kohustuste olulisel miiiiral tiiitmata jiitmine vdi vdimetus sihtasutust juhtida. Juhatusest
tagasikutsutud liikme asemele miiiirab ndukogu uue liikme.

(6) Kui juhatusel on iile kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes
konaldab juhatuse tegevust.

(7) Juhatuse liikmele makstakse tema iilesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat
tasu, mille suuruse ja maksmise korra miiiirab ndukogu

(8) Sihtasutusel on n6ukogu, mis kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist
ja teostab jiirelevalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse iile.

(9) Ndukogu on viieliikmeline, ndukogu volituste kestus on 5 aastat. N6ukogu liilined nimetab N6o
Vallavalitsus hiljemalt eelmise nSukogu koosseisu volituste perioodi kahe vilmase kuu jooksul.
Ndukogu koosneb kolmest vallavolikogu esindajast ja kahest vallavalitsuse esindajast.

(1 0) Sihtasutuse ndukogu:
1) otsustab juhatuse ettepanekul sihtasutuse arengustrateegia;
2) kinnitab igal aastal sihtasutuse jiirgneva aasta tegevuskava ja eelarve;
3) otsustab sihtasutuse teenuste osutamise korra;
4) v6ttes arvesse kiiesoleva pdhikirjaga seatud tingimusi, miiiirab juhatuse liikmete arvu ja juhatuse
liikmed ning kutsub vajadusel juhatuse liikme tagasi. Uue juhatuse koosseis miiriratakse triliematt
eelmise juhatuse volituste perioodi kahe viimase kuu jooksui;
5) otsustab osaluse omandamise ja l6ppemise iiritihingus;
6) otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade omandamise ja vddrandamise v6i
asj a6i guse ga koormamise, samuti laenu vdtmise ;
7) nimetab kolmeks aastaks audiitori;
8) omab digust audiitor tagasi kutsuda;
9) kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse struktuuri;
10) kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse aastaaruande ja tegewsaruande;
1 1) otsustab sihtasutuse tihinemise ja jagunemise;
12) esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega.

(11) Oma tilesannete ttiitmiseks on ndukogul 6igus tutvuda k6igi sihtasutuse dokumentidega ning
kontrollida raamatupidamise 6igsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust
seadusele ja 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,ra ttO.tt ogu liikme asemele miiiirab N6o
Vallavalitsus uue liikme.

(13) Ndukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe.

(1a) N6ukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iiks kord kvartalis.
Koosoleku kutsub kokku ndukogu esimees v6i leda asendav ndukogu liige. Koosolek kutsutakse
kokku eeltoodud juhtudel, samuti kui seda n6uab ndukogu liige, juhatis v6iaudiitor.

(15) Ndukogu koosolek on otsustusv6imeline, kui sellest v6tab osa tile poole n6ukogu liikmetest.

(16) N6ukogu v6ib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hiialetavad kirialikult



k6ik n6ukogu liikmed. Kiiesolevas punktis nimetatud korras ei saa otsustada pdhikirja $ 3 l6ike l0
punktis 11 nimetatud kiisimust.

(17) Ndukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kdik koosolekul osalenud
ndukogu liikmed. Protokolli kantakse ndukogu liikme soovil tema eriarvamus, mille ta kinnitab
oma allkirjaga.

(l8)N6ukogu otsus on vastu vdetud, kui selle poolt hiiriletas iile poole koosolekul osalenud
nOukogu liikmetest.

(19) N6ukogu liikmele v6ib maksta tema iilesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu. Ndukogu liikme tasu suuruse miiiirab N6o Vallavalitsus.

$ 4. Sihtasutuse vara

(1) Sihtasutuse vara valdamise, kasutamise ja kiisutamise korra kehtestab n6ukogu vastavalt
seadustele j a kiiesolevale pdhikirj ale.

(2) Sihtasutuse vara moodustub:
1) asutamisotsusega sihtasutusele tile antud varast;
2) teenuste mtiigist laekuvatest vahenditest;
3) sihtotstarbelistest eraldistest riigi- ja N6o valla eelarvest;
4) maj anduste gevusest j a tirituste konaldamisest laekunud tuludest;
5) annetustest j a dotatsioonidest;
6) fondidelt ja muude kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
7) muudest laekumistest.

(3) Sihtasutuse vara vdib kasutada ja kiisutada sihtasutuse eesmiirkide tiiitmiseks.

(4) Sihtasutusele tileantavad rahalised annetused v6tab vastu juhatus ja kannab need sihtasutuse
pangaarvele.

(5) Sihtasutusele laekuvad mitterahalised vahendid v6tab vastu juhatus, kes hindab need ja teeb
sihtasutusele omandiOiguse iileminekuks vaj alikud toimingud.

(6) Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised annetused v6tab juhatus arvele vastava miirkega ja neid
kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Sihtasutuse juhatus 

-ei 
vOi vastu v6tta sihtannetuli,"mis ei

lange kokku sihtasutuse eesmiirkidega v6i on tehtud ebaeetilistel v6i mitteseaduslikel eesmiirkidel.

(1)Yna kasutamise ja ktisutamise igaptievase majandustegewse raamides otsustab sihtasutuse
juhatus.

$ 5. Pdhikirja muutmine

S ihtasutuse pdhikirj a v6ib muuta N6o Vallavoliko gu.

$ 6. Sihtasutuse iihinemine, jagunemine, ldpetamine

(1) Sihtasutuse iihinemine vdi jagunemine on lubatud juhul, kui see soodustab sihtasutuse
eesmiirkide saavutamist vdi senisel kujul tegevuse jiitkamisei ei ole eesmiirk saavutatav.

(2) Sihtasutuse ldpetamise otsustab N6o Vallavolikogu.

(3) Sihtasutuse ldpetamise korral, piilast vdlausaldajate k6igi nduete rahuldamist ja raha
deponeerimist allesjiiiinud vara antakse tile N6o vallale.


