SIHTASUTUSE
JUURUJA HAGERI KIHELKONNA MUUSEUMID
POHIKIRI
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1.l '

Sihtasutuse
nimi on Sihtasutus
Juuruja HageriKihelkonnaMuuseumid(edaspidi
sihtasutus).

1.2.

Sihtasuluse
asukohton Juurualevik,EestiVabariik.

I .i.

Sihtasutuse
asutajadon Juuruvald,kelle nimel teostabasutajadigusi
ja
JuuruVallavalitsus
Kohila vald,kellenimel teostabasutaja6igusi
Kohila vallavalitsus.

1.4.

Sihtasutus
on muuseummuuseumiseaduse
m6ttes.

1.5.

Sihtasutusel
on pitsatja logo,mille kujundusja kasutamise
kord kinnitatakse
sihtasutuse
ndukogupoolt.

)

EESMARGID JA NENDE SAAVUTAMINE

2 . 1 . Sihtasutuseeesmiirgidon:
2 . 1. 1. Juuruja Hagerikihelkonnaajaloo,arhitektuuri-,kultuuri-ja looduspiirandiuurimine,

kogumine,siiilitamineja tutvustaminening seeliibiRaplamaakonnaja Eestia.jaloo
vahendamine,
keskendudes
eelkdigekohalikeleeripiiradele;
2 . 1 . 2 .Piirkonnakonkurentsivdime
tugevdamine.
)',

Eesmiirkidesaavutamiseks
sihtasutus:

2 . 2 . 1 .ma.iandab
ja arendabsihipiiraseltningjiitkusuutlikult sihtasutusevarajahallatavaid
ob.iekte.
todtabviilja ja pakubnendekaudueesmiirkidelevastavaidteenuseid;

2 . 2 . 2 .hoiabia tiiiendabeesm2irgipiiraselt
sihtasutusele
kasutada
antudmuuseumikogusid.
tagab

nendelabitciotarnise,
sihipzirase
kasutamisening vajaduselkonserveerimise
ia
restaureeriln
ise;
2.2.3. teebuurirnistocid,
ja seminare,
korraldabkonverentse
kirjastabja avaldabartikleid,
aastaraamatuid,
kataloogening muid sihtasutuse
eesmtirkidele
vastavaidv[ljaandeitl:
2.2..4.korraldabkoolitusi,dppereise.
ekskursioone,
loenguid,kursusi,muuseumitunde
im
haridustegevust
sihtasutuse
eesmiirki<lele
vastavates
valdkondades;
2.2.5. kon'aldabniiitusi.kontserte,
etendusi,
festivaleja muid kultuurisiindmusi;
2.2.6. korraldabarheoloogilisi
vlilitoid,teebuuringuid,ekspertiise
ja konserveerib
miilestisi
muinsuskaitseseaduses
stitestatud
korras;
2.2.7. tcgelebsihtasutuse
turundamisega,
kirjastabja avaldabreklaamtriikiseid;
2.2.8. osalebRaplamaakonnas
tegutsevate
muuseumide,
kultuuri-ja haridusasutuste
ning
j a turismiettev6tjate
organisatsioonide
koost6rivdrgustikes;
2.2.9. teebkoostoddteistemuuseumide
ja muudeinstituisioonidega
Eestisja viilismaal;
2.2.I0.loob tingimusedsihtasutuse
personaliarenguks.
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3.1.2. asudalepingulistesse
EestiVabariigining vlilisriikidejuriidilisteja fiiiisiliste
suhetesse
isikuteganii vahetultkui ka vahendusorganisatsioonide
kaudu,arendadanendega
koostoosidemeid,
olla viilis- j a rahvusvahel
i steorganisatsioonidelii ge;
ja tuluiiritusining rahakogumisealgatusi;
3.I .3. korraldadaoksjoneid,niiitusmi.iiike,
heategevus3.1.4. andaviilja stipendiume
sihtasutuse
eesmiirkide
tiiitmiseks:
i. | .5. pakkudamajutus-,toitlustus-,kaubandus-,
parkimis-,transpordi-,
ruumideja inventarirendi
ning turismiteenuseid;
3.I .6. osaledaiiksnesiiritihingus,mille tegevuson otseseltseotudsihtasutuse
eesmtirkide
saavutamisega;
3.1.7. tehamuid digusaktidega
koosk6lasolevaidsihtasutuse
eesmirkidesaavutamiseks
vajalikke
toiminquid.

JTIHTIMINE

4 . 1.

juhtorganidon ndukoguja juhatus.
Sihtasutuse

42.

juhtorganiliikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatustsihtasutuse
Sihtasutuse
poolt jagatavate
juhtorgani
hiivedesaamiseks.
Huvide konflikti puhul, samutikui otsustatakse
sihtasutuse
liikmeia sihtasutuse
vahelisetehinguteostamise
v6i temavastukohtuvaidluse
alustamise
vOi ldpetamisektsimust, ei osalesihtasutuse
organiantudliige vastavaktsimuse
otsustamisel ega hZiiiletaselles ktisimuses.

5.

NOUKOGU

5.I .

jiirelevalvet
NOukogukavandabsihtasutuse
tegevust,
konaldabjuhtimistja teostab
sihtasutuse
tegevuseiile.

5.2.

Ndukogulon kuusliiget.

5.i.

Ndukoguliikmed miiiiratakseasutajatepoolt neljaksaastaks.

5.4.

Ndukogu liikmete miiiiramiselliihtutaksepdhimdttest,et Juuruvald miiiirabkolm liiget ia
Kohila vald miiiirabkolm liiget.

ja ndukoguliikme tagasikutsumise
5.,5. Ndukoguliikmetekoosseisus
muudatuste
tegemise
otsustabasutaja vastavaltp6hikirjas slitestatud
kohtadej aotusele.
pdhjusest.
-5.(r. Asutaiav6ib n6ukoguliikme tagasikutsudaigal ajal olenemata
5.7. Ndukogu pfldevuseson:
-5.7.1
. sihtasutuse
aastategevusplaanija
kinnitaminehiljemaltmajandusaasta
tegevuseesmiirkide
alguseksning nendeedaspidine
muutmine:
arengukavakinnitamine:
.iuhatusepoolt esitatudsihtasutuse
sihtasutusernajandusaasta
aruandekinnitamine;
ja kiisutamisekorra kinnitamine;
varakasutamise
sihtasutuse
silitasutusestruktuurikinnitamine;
ndukogutocikorrakehtestamine;
asutajaleettepanekutegeminekutsudatagasiasutajamiiiiratudnOukoguliige, kes puudub
regulaarselt
ndukogukoosolekutelt,
sihtasutuse
on kahjustanud
eesmiirkide
elluviimistvdi

etteniihtudjuhtudel.
toos, samutimuudelseaduses
juhatuse
ja
liikme nimetamine tagasikutsumine;
-5.7.8.
piiraminevdi tagasikutsumineiuhul, kui juhatr,rse
liikme esindusdiguse
5.l .9. vajaduseliuhatuse
liige rikub pdhikirjav6i temagas6lmitudlepingundudeid;
5.7.I 0.juhatuseliikmele makstavatasusuurusemriiiramine;
ja sellesuurusemiiZiramine;
5.7.11.juhatuseliikmeletulemustasu
j uhatuseliikmega;
j a tehingutetegemisel
5.7.12.sihtasutuse
esindamine
vaidlustes
juhatusele
raamestviiljuvatetehingute
5.7.13.
ndusolekuandmineigapiievase
majandustegevuse
tegemiseks,eelkdigetehingutetegemiseks,millega kaasneb:
vddrandamine
v6i asjadigusega
-5.7.13.1
. kinnisasjade,
samutiregistrisse
kantudvallasasjade
koormamine,ning sedaiiksnesk6igi ndukoguliikmete tihehaalseotsusealusel;
sdlmimine,ning sedatiksneskdigi ndukogu
5.7.13.2.laenuv6tmineja kapitalirendilepingute
liikmetetihehaalse
otsusealusel.
5.8. Ndukogu liikmete tasustamine
5.ti.l. Sihtasutuse
ndukoguliikmetelemiiiiravadtasuasutajad{.ihiselt.
ei tuleneteisiti. Ndukogu
5.8.2. N6ukoguliikmetelemiiiirataksevdrdnetasu,kui seadusest
esimehelevdib miiiiratasuurematasu.N6ukoguliikmele v6ib miiiiratatiiiendavatasuseoses
seaduses
nimetatudauditi komiteevdi muu n6ukogu
temaosalemisega
audiitortegevuse
organitegevuses.
ja
temaosalemistndukogukoosolekutel
5.8.3. Ndukoguliikmeletasumaksmiselarvestatakse
noukoguorganitegevuses.
pdhikirja punktist
5.8.4. .luhul,kui ndukoguesimeesilma m6juvatapdhjusetaei tiiida kziesoleva
5.9.1tulenevaidkohustusi,v6ivad asutajadotsustadatasumaksmisepeatamisendukogu
perioodiga,mille jooksul nimetatud
esimehelevdi tasuviihendamiseproportsionaalselt
kohustustei tiiidetud.
ndukogustei makstatallehiivitist.
,5.8.5.Ndukoguliikme tagasikutsumisel
5.9. NOukogutiiiikorraldus
5.9.1. NOukoguliikmed valivadendihulgastesimehe,kesesindabndukogu,korraldabselle
ja juhatabndukogukoosolekuid.
nimetab
N6ukoguesimeheeemalviibimisel
tegevust
liikme.
n6ukogu
n6ukoguesimeestedaasendava
,5.9.2. Ndukogukorralisedkoosolekudtoimuvadvastavaltvajadusele,kuid mitte harvemkui tiks
kord kolme kuu jooksul ndukogupoolt miiiiratudajalja kohas.Ndukoguliikmetele
ntiidatud
koosolekutetoimumiseaeg,koht ja plievakordkirialikult ette seaduses
teatatakse
korras.
koosolekkutsutakse
kokku audiitori,n6ukoguliikme vdi juhatusekirjalikul
5.9.3. Erakorraline
lihtkirjanav6i elektrooniliselt
ndudel.Kutse erakorralisekoosolekutoimumisestsaadetakse
igalen6ukoguliikmele temapoolt niiidatudaadressilviihemaltseitsepiievaennekoosoleku
toimumiseaega.Kutsespeabolemamdrgitudkoosolekutoimumiseaeg,koht ja koosoleku
pievakord.
kui sellestvdtabosaiile poolendukoguliikmetest.
5 . 9 . 4 .Ndukogukoosolekon otsustusv6imeline,
5 . 9 . 5 .Ndukoguv6ib tehaotsuseidkoosolekutkokku kutsumata,kui otsusepoolt hliiletavad
kirialikud
kirjalikultiile poolendukoguliikmetest.Ndukoguliikmetepoolt allkiriastatud
protokollile.
lisatakse
arvamused
N6ukoguotsuson vastuvdetud,kui sellepoolt hiiiiletasi.ilepoolekoosolekulosalenud
ndukoguliikmetest.Igal ndukoguliikmel on tiks hdtil.Hiililte vdrdsejagunemisekonal on
keeldudav6i
otsustavndukoguesimehehiiil. Ndukoguliikmel ei ole digusthiiiiletamisest
juhud, mil ndukoguliige
jiiiida, viilja arvatudpdhikirjasvdi seaduses
siitestatud
erapooletuks
ei v6ta osahiiilletamisest.
Iga n6ukogukoosolekprotokollitaksening protokolli koostamiselarvestatakse
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kdigilendukoguliikmetele.Koosolekuprotokollile
iirakirjadpeavadolemaklttesaadavad
kirjutavadalla kdik koosolekulosalenudn6ukoguliikmed.
5.9.8. Asutajatelon 6igussaadainformatsiooni
n6ukogupiievakorra
kohtaning tutvudandukogr,r
koosolekuprotokolliga.
ja
5.9.9. Oma iilesannete
dokumentidega
taitmisekson ndukogul6igustutvudak6igi sihtasutuse
6igsust,varaolemasolu,samutisihtasutuse
tegevuse
vastavust
kontrollidaraamatupidamise
ja
pdhikirjale ndukoguotsustele.
seadusele.
-5.9.10.
N6ukoeuliikmetelon 6iqusosaledaiuhatusekoosolekutel.

.IUHATUS
6 . 1.

.fuhatusjuhib ia esindabsihtasutust.

(, 1

liikme ninretabja kutsubtagasin6ukogu.
.luhatuse

6 . 3 . .fuhatuskoosnebiihestkuni kolmestliikmest.
6.4.

liikme volitustetiihtaegon viis aastat.
Juhatuse

6.5.

lepingu,millesfikseeritakse
Juhatuse
liikmegasdlmibn6ukogutahtajalise
iuhatuseliikme
ja
juhatuse
liikme tilesannete
6igused kohustusedning tasu
tiiitmiseeest.

6.6. Juhatusep$devuseson:
(r.6.1
ja sellemajandustegevuse
. sihtasutuse
esindantine
tagamine;
6.6.2. tilevaateesitaminen6ukogulevlihemaltneli kordaaastassihtasutuse
tegevusest,
ja majanduslikustseisundist,samutikoheseltsihtasutuse
majandustegevusest
majandusliku
ja
majandustegevusega
seotud
seisundiolulisesthalvenemisest muudestsihtasutuse
oluli stestasjaoludestteatamine;
6.6.3. sihtasutuse
tdotajategatocilepingute
sdlmimine,muutmineja ldpetamine;
6.(t.4. sihtasutuse
varaostminev6i muul
vahenditekasutamise
tile otsustamine,
sh sihtasutusele
viisil hankimine,sihtasutuse
nimel laenudevdtminevdi laenudeandminepiiridesja korras,
mis on n6ukogupoolt kehtestatud;
poolt osutatavate
6.6.5. sihtasutuse
teenuste
hindadekinnitamine;
juhtudel.ia
6.6.6. sihlasutuse
n2iidatud
nimel kdikideledokumentidele
alla kirjutamine,seaduses
ja
mittetulundusiihingute
sihtasutuste
registri
informeerimine;
tiihtaegadel
pidamine.lepingutesdlmimineia sdlmitudlepingutetaitmisetagamine.
6.6.1. liibiriiiikimiste
6.7.

jargib sihtasutuse
juhtimiselndukoguseaduslikke
korraldusi,kusjuurestehinguid.
.luhatus
tegevuse
raamest,vdibiuhatustehaainultndukogu
nrisviiliuvadsihtasutuse
igapzievase
mis or.t
n6usolekul.Ndukogueelnevndusolekon vajalikeelkdigetehingutetegemiseks,
nimetatudpdhikirjapunktis5.7.13.
.fuhatuselon 6igusesindadasihtasutust6igustoimingutes
vastavaltnOukogupoolt
piidevusele.
kehlestatud
Jultatuse6igustesindadasihtasutustv6ib piiratandukoguotsusega.
piiramineei kehtikolmandateisikutesuhtes.
Lsindusdiguse

a?

juhatuseliikme lepingualusel.
liikmelev6ib tasumakstaiiksnestemagasOlmitud
\Arhatuse
'Kuijuhatuse
muid sihtasutusele
liige tiiidablisakssihtasutuse.iuhatuse
liikme iilesannetele
t/Naialikke illesandeid,siis nendeiilesanneteeestv6ib tasumakstaiiksnesjuhul, kui seeon
ette niihtudjuhatuseliikme lepingus.

_.,---7

/)i,,kn---,-

6' 10. Juhatuse
liikmelevdib makstatiiiendavattasu,arvestades
tematocitulemuslikkust.
'fiiiendava
tasusuuruspeabolemapdhjendatud,kusjuuresarvestamapeabsihtasutusele
seatudeesmiirkidetaitmist.Majandusaasta
jooksul makstavatiiiendavatasusuuruskokku ei
juhatuse
r''6itiletada
liikmeleeelmiselmajandusaastal
makstudneljakordset
keskmist
kuutasu.
6' l I ' 'luhatuse
liikmelev6ib makstalahkumishtivitist
tiksnestagasikutsumisel
n6ukogualgatusel
etrnetemavolitustettihtajamtiodumist.Lahkumishtivitistv6ib makstajuhatuse
liikme
tagasikutsumise
ajal kehtivakuni kolmekuu tasuulatuses.
1

STRUKTTIUR
Sihtasutuse
struktuurikinnitabn6ukogujuhatuseettepanekul.

ARENGUKAVA

8.1

Sihtasutuselon arengukava,
mis koostatakseviihemaltneljaksaastaks.

It.2. Arengukavas
ntihakseettesihtasutuse
missioonja eesmiirgid
ning nendetiiitniiseks
kavandatav
tegevusia vahendid.

8.i.

Arengukavakoostamist.ia
muutmistkorraldabjuhatus.Arengukavav6i sellemuudatused
kinnitabndukoguja seesaadetakse
teadmiseksasutaiatele.

9.

VARA JA SELLE MAJANDAMINE

9.l. Sihtasutusevaramoodustavad:
9. I ' I . asutajatepoolt sihtasutusele
i.ileantavad
rahalisedvahendidja muu vara;
9 1 2 eraldisedriigieelarvest
vastavalteelarveaasta
riigieelarveseadusele;
9.1.3. eraldised
Juuruvallaja Kohilavallaeelarvest;
9.1.4. varalisedkingitused,annetused
ja piirandused;
9.1 5. tuludpdhitegevusest
ja muustmajandustegevusest;
9.l .(r. toetusedtbndidest,abiprogrammidest
jms;
9.1.7' sihtasutuse
juriidilisteisikutejaotamiselekuuluvpuhaskasurni
osaluselasutatud
osa;
9.1.8. tehingudvallas-ja kinnisvaraga;
9.1.9. oma stimboolikaga
toodetemtii.ik;
9.I .10.muudestseadusega
lubatudtoimingutestlaekuvadvahendid.

9.2 . Si htasutuse
le iileantavamitterahalisevaraviiiirtushinnatakseekspertii si- v6i

hindamisaktiga,
mis tellitaksevastavaideriteadmisiia-oskusiomavateltekspertiisi-v6i
hindamisteenuseid
osutavatelt
isikutelt.Mitterahalise
varaviiiirtusehindamise6igsust
kontrollib audiitor,kesesitabsellekohta oma kirjaliku arvamuse.VaraantakseSihtasutusele
iile akti alusel.millelekirjutavadalla varaiileandevisik v6i ternapoolt volitatudisikja
Si litasutusej uhatuseli ige.

Riigi poolt sihtasutusele
temaseaduses
v6i pdhikiriassiitestatud
rilesanletetiiitrrriseks
tasurzr
vdi alla hariliku vii:irtusev66randatudvara kasutamisele
ja kiisutamiselekohaldatakse
riigivaraseaduse
$ 33 siitestatut.
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9.4.

9.,5.

IO.

EestiVabariigi
tegelebsihtasutusmajandustegevusega
Oma eesmiirkidesaavutamiseks
lubatudPiirides.
seadustega
ning ei annalaenu
Sihtasutuskasutaboma tulusid pohikirjalisteeesmiirkidesaavutamiseks
juhatuseegandukoguliikmetele,samutinendegav6rdset
egatagalaeneasutajatele,
teisiti.
ei ole siitestatud
ilajalduslikku huviomavateleisikutele,kui seaduses

ARUANDLUS JA KONTROLL

korraldabjuhatusliihtudes6igusaktidest.
raamatupidamist
I 0.1. Sihtasutuse
algabl. jaanuarilja l6peb31' detsembril'
majandusaasta
10.2. Sihtasutuse
ja
aastaaruande
l6ppu koostabjuhatusraamatupidamise
10.3. prirastmajandusaasta
ning esiiaUsellehiljemalt kolme kuu jooksul audiitoriotsusegan6ukogule
tegevusaruande
aruandelekirjutavadallajuhatuseliikmed.
kilnitamiseks.Kinnitatudmajandusaasta
10.4. Audiitor
korraia
Audiitori tasustamise
audiitorinimetabndukogukolmeksaastaks'
. Sihtasutuse
10.4.1
otsustabn6ukogu'
aLrdiitoritagasikutsumise
on
6igusndudaerikontrollitegemistning kasutadaselleksenda
teostaial
10.4.2.Asutajadiguste
poolt juhitava asutusestruktuuri0ksr"rst'

ll.

P6HTKIRJA MUUTMINE

ll.l.

piirastsihtasutuse
registrissekandmistv6ib asutajapdhikirjamuutatiksnesmuutunud
eesmiirki.
asjaoIude arvessevdtmiseks,j iirgidessihtasutuse

I 1 . 2 . P6hikiriavdivad muutaasutajadkokkuleppel.

12.

JAGUNEMINE JA LOPETAMINE
iJHIN{E,VITNE,

12.1. Uhinemineja jagunemine
otsuse
eelnevaiihehiiiilse
tiksnesk6igi asutajate
voib tihineaateisesihtasutusega
l2.l .l . Sihtasutus
korras.
sritestatud
aluselseaduses
otsuse
eelnevailhehii?ilse
jaguneda
tiksnesk6igi asutaiate
sihtasutusteks
v6ib
l2.l.2.Sihtasutus
siitestatudkorras.
aluselseaduses
ja v66randada
osalusija osaledateise
v6ib osaledaiiriiihingus.omandada
12.1.3.Sihtasutus
uksnesk6igi asutajateeelnevaiihehiifllseotsusealuselseaduses
asutamises
sihtasr,rtuse
korras.
sritestatud
l|...2. Ldpetamine
asutajate-v6i kohtuotsusega'
12.2.1. Sihtasutusl6petatakse
asutajateotsuselj iirgmistel pdhjustel:
2.2.2. Sihtasutusldpetatakse
ja pohikirjagakehtestatudndudeidning vaatamata
.2.2.1. sihtasutusei jiirgi seaduse
n6ukogulesaadetudkirjalikele hoiatustelesellinerikkumineon olnudkalendriaasta
jooksr"rlkorduv;
\
ei ole
l?ihitulevikus
on kaotanudoma varaia piisavavaraomandamine
ff|p.2...i.
sihtasutus
reaalne;
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sritestatud
korras.
12.3.sihtasutusel6petamine.iihinemineja jaguneminetoimub seaduses
piirastv6lausaldajate
.2.3.Sihtasutuse
ldpetamisel
k6igi n6ueterahuldamistiarahadeponeerimist
jaotatakseallesjiiiinudvaraasutajatevahelproportsionaalselt
liihtudesasutajatepoolt
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