
SIHTASUTUSE JUURU JA HAGERI KIHELKONNA MUUSEUMID
POHIKIRI

r. tl losArrnn

1 .l ' Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid (edaspidi
sihtasutus).

1.2. Sihtasuluse asukoht on Juuru alevik, Eesti Vabariik.

I .i. Sihtasutuse asutajad on Juuru vald, kelle nimel teostab asutajadigusi Juuru Vallavalitsus ja
Kohila vald, kelle nimel teostab asutaja6igusi Kohila vallavalitsus.

1.4. Sihtasutus on muuseum muuseumiseaduse m6ttes.

1.5. Sihtasutusel on pitsat ja logo, mille kujundus ja kasutamise kord kinnitatakse sihtasutuse
ndukogu poolt.

)

2.1 .
2 .1  .1  .

EESMARGID JA NENDE SAAVUTAMINE

Sihtasutuse eesmiirgid on:
Juuru ja Hageri kihelkonna ajaloo, arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspiirandi uurimine,
kogumine, siiilitamine ja tutvustamine ning seeliibi Rapla maakonna ja Eesti a.jaloo
vahendamine, keskendudes eelkdige kohalikele eripiiradele;
Piirkonna konkurentsivdime tugevdamine.

Eesmiirkide saavutamiseks sihtasutus :
ma.iandab ja arendab sihipiiraselt ning jiitkusuutlikult sihtasutuse vara jahallatavaid ob.iekte.
todtab viilja ja pakub nende kaudu eesmiirkidele vastavaid teenuseid;
hoiab ia tiiiendab eesm2irgipiiraselt sihtasutusele kasutada antud muuseumikogusid. tagab
nende labitciotarnise, sihipzirase kasutamise ning vajadusel konserveerimise ia
restaureeriln ise;

2.2.3. teeb uurirnistocid, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid,
aastaraamatuid, katalooge ning muid sihtasutuse eesmtirkidele vastavaid v[ljaandeitl:

2.2..4. korraldab koolitusi, dppereise. ekskursioone, loenguid, kursusi, muuseumitunde im
haridustegevust sihtasutuse eesmiirki<lele vastavates valdkondades;

2.2.5. kon'aldab niiitusi. kontserte, etendusi, festivale ja muid kultuurisiindmusi;
2.2.6. korraldab arheoloogilisi vlilitoid, teeb uuringuid, ekspertiise ja konserveerib miilestisi

muinsuskaitseseaduses stitestatud korras;
2.2.7 . tcgeleb sihtasutuse turundamisega, kirjastab ja avaldab reklaamtriikiseid;
2.2.8. osaleb Rapla maakonnas tegutsevate muuseumide, kultuuri- ja haridusasutuste ning

organ isatsioonide j a turismiettev6tjate koost6rivdrgustikes;
2.2.9. teeb koostodd teiste muuseumide ja muude instituisioonidega Eestis ja viilismaal;
2.2.I0. loob tingimused sihtasutuse personali arenguks.

SIHTASUTUSE OIGUSED

2.1 .2 .
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Sihtasutusel on 6igus:
' omada varalisi ia mittevaralisi 6igusi ning kanda kohustusi, ol

kohtus; _-_1?
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4.1  .

42 .

3.1.2. asuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning vlilisriikide juriidiliste ja fiiiisiliste
isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega
koostoosidemeid, olla viilis- j a rahvusvahel i ste organi satsioonide lii ge;

3. I .3. korraldada oksjoneid, niiitusmi.iiike, heategevus- ja tuluiiritusi ning rahakogumise algatusi;
3. 1.4. anda viilja stipendiume sihtasutuse eesmiirkide tiiitmiseks:
i. | .5. pakkuda majutus-, toitlustus-, kaubandus-, parkimis-, transpordi-, ruumide ja inventari rendi

ni ng turismiteenuseid;
3.I .6. osaleda iiksnes iiritihingus, mille tegevus on otseselt seotud sihtasutuse eesmtirkide

saavutamisega;
3.1.7. teha muid digusaktidega koosk6las olevaid sihtasutuse eesmirkide saavutamiseks vajalikke

toiminquid.

JTIHTIMINE

Sihtasutuse juhtorganid on ndukogu ja juhatus.

Sihtasutuse juhtorgani liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust sihtasutuse poolt jagatavate
hiivede saamiseks. Huvide konflikti puhul, samuti kui otsustatakse sihtasutuse juhtorgani
liikme ia sihtasutuse vahelise tehingu teostamise v6i tema vastu kohtuvaidluse alustamise
vOi ldpetamise ktsimust, ei osale sihtasutuse organi antud liige vastava ktsimuse
otsustami sel e ga h Ziiileta sell es ktisimuses.

5. NOUKOGU

5.I . NOukogu kavandab sihtasutuse tegevust, konaldab juhtimist ja teostab jiirelevalvet
sihtasutuse tegevuse iile.

5.2. Ndukogul on kuus l i iget.

5.i. Ndukogu liikmed miiiiratakse asutajate poolt neljaks aastaks.

5.4. Ndukogu liikmete miiiiramisel liihtutakse pdhimdttest, et Juuru vald miiiirab kolm liiget ia
Kohila vald miiiirab kolm liiget.

5.,5. Ndukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja ndukogu liikme tagasikutsumise
otsustab asutaj a vastavalt p6hikirj as slitestatud kohtade j aotusele.

-5.(r. Asutaia v6ib n6ukogu liikme tagasi kutsuda igal ajal olenemata pdhjusest.

5.7. Ndukogu pfldevuses on:
-5.7.1 . sihtasutuse aasta tegevusplaanija tegevuseesmiirkide kinnitamine hiljemalt majandusaasta

alguseks ning nende edaspidine muutmine:

.i uhatuse poolt esitatud sihtasutuse arengukava kinnitam ine :
si htasutuse rnaj andusaasta aruande kinnitamine ;
sihtasutuse vara kasutamise ja kiisutamise korra kinnitamine;
silitasutuse struktuuri kinnitamine;
ndukogu tocikorra kehtestamine;
asutajale ettepaneku tegemine kutsuda tagasi asutaja miiiiratud nOukogu liige, kes puudub
regulaarselt ndukogu koosolekutelt, on kahjustanud sihtasutuse eesmiirkide elluviimist vdi



toos, samuti muudel seaduses etteniihtud juhtudel.
-5.7.8. juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine;
5.l .9. vajaduseliuhatuse liikme esindusdiguse piiramine vdi tagasi kutsumine iuhul, kui juhatr,rse

liige rikub pdhikirja v6i temaga s6lmitud lepingu ndudeid;
5.7. I 0. juhatuse liikmele makstava tasu suuruse mriiiramine;
5.7.11. juhatuse liikmele tulemustasu ja selle suuruse miiZiramine;
5 .7 .12. sihtasutuse esindamine vaidlustes j a tehingute tegemisel j uhatuse liikmega;
5.7.1 3. juhatusele ndusoleku andmine igapiievase majandustegevuse raamest viiljuvate tehingute

tegemiseks, eelkdige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
-5.7.13.1 . kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade vddrandamine v6i asjadigusega

koormamine, ning seda iiksnes k6igi ndukogu liikmete tihehaalse otsuse alusel;
5.7 .13.2.laenu v6tmine ja kapitalirendilepingute sdlmimine, ning seda tiksnes kdigi ndukogu

liikmete tihehaalse otsuse alusel.

5.8. Ndukogu liikmete tasustamine
5.ti.l. Sihtasutuse ndukogu liikmetele miiiiravad tasu asutajad {.ihiselt.
5.8.2. N6ukogu liikmetele miiiiratakse vdrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Ndukogu

esimehele vdib miiiirata suurema tasu. N6ukogu liikmele v6ib miiiirata tiiiendava tasu seoses
tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee vdi muu n6ukogu
organi tegevuses.

5.8.3. Ndukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist ndukogu koosolekutel ja
noukogu organi tegevuses.

5.8.4. .luhul, kui ndukogu esimees ilma m6juvata pdhjuseta ei tiiida kziesoleva pdhikirja punktist
5.9.1 tulenevaid kohustusi, v6ivad asutajad otsustada tasu maksmise peatamise ndukogu
esimehele vdi tasu viihendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud
kohustust ei tiiidetud.

,5.8.5. Ndukogu liikme tagasikutsumisel ndukogust ei maksta talle hiivitist.

5.9. NOukogu tiiiikorraldus
5.9.1 . NOukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes esindab ndukogu, korraldab selle

tegevust ja juhatab ndukogu koosolekuid. N6ukogu esimehe eemalviibimisel nimetab
n6ukogu esimees teda asendava n6ukogu liikme.

,5.9.2. Ndukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tiks
kord kolme kuu jooksul ndukogu poolt miiiiratud ajal ja kohas. Ndukogu liikmetele
teatatakse koosolekute toimumise aeg, koht ja plievakord kirialikult ette seaduses ntiidatud
korras.

5.9.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku audiitori, n6ukogu liikme vdi juhatuse kirjalikul
ndudel. Kutse erakorralise koosoleku toimumisest saadetakse lihtkirjana v6i elektrooniliselt
igale n6ukogu liikmele tema poolt niiidatud aadressil viihemalt seitse piieva enne koosoleku
toimumise aega. Kutses peab olema mdrgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku
pievakord.
Ndukogu koosolek on otsustusv6imeline, kui sellest vdtab osa iile poole ndukogu liikmetest.
Ndukogu v6ib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hliiletavad
kirjalikult iile poole ndukogu liikmetest. Ndukogu liikmete poolt allkiriastatud kirialikud
arvamused lisatakse protokollile.
N6ukogu otsus on vastu vdetud, kui selle poolt hiiiiletas i.ile poole koosolekul osalenud
ndukogu liikmetest. Igal ndukogu liikmel on tiks hdtil. Hiililte vdrdse jagunemise konal on
otsustav ndukogu esimehe hiiil. Ndukogu liikmel ei ole digust hiiiiletamisest keelduda v6i
erapooletuks jiiiida, viilja arvatud pdhikirjas vdi seaduses siitestatud juhud, mil ndukogu liige
ei v6ta osa hiiilletamisest.
Iga n6ukogu koosolek protokollitakse ning protokolli koostamisel arvestatakse

5 .9 .4 .
5 .9 .5 .
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iirakirjad peavad olema klttesaadavad kdigile ndukogu liikmetele. Koosoleku protokollile
kirjutavad alla kdik koosolekul osalenud n6ukogu liikmed.

5.9.8. Asutajatel on 6igus saada informatsiooni n6ukogu piievakorra kohta ning tutvuda ndukogr,r
koosoleku protokol liga.

5.9.9. Oma iilesannete taitmiseks on ndukogul 6igus tutvuda k6igi sihtasutuse dokumentidega ja
kontrollida raamatupidamise 6igsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust
seadusele. pdhikirjale ja ndukogu otsustele.

-5.9.10. N6ukoeu liikmetel on 6iqus osaleda iuhatuse koosolekutel.

6 .1  .

(, 1

6.3 .

. IUHATUS

.f uhatus juhib ia esindab sihtasutust.

.luhatuse liikme ninretab ja kutsub tagasi n6ukogu.

.f uhatus koosneb iihest kuni kolmest liikmest.

Juhatuse liikme volituste tiihtaeg on viis aastat.

Juhatuse liikmega sdlmib n6ukogu tahtajalise lepingu, milles fikseeritakse iuhatuse liikme
6igused ja kohustused ning tasu juhatuse liikme tilesannete tiiitmise eest.

6 .4.

6 .5 .

6.6. Juhatuse p$devuses on:
(r.6.1 . sihtasutuse esindantine ja selle majandustegevuse tagamine;
6.6.2. tilevaate esitamine n6ukogule vlihemalt neli korda aastas sihtasutuse tegevusest,

majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti koheselt sihtasutuse majandusliku
seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud
ol uli stest asj aoludest teatamine;

6.6.3. sihtasutuse tdotajatega tocilepingute sdlmimine, muutmine ja ldpetamine;
6.(t.4. sihtasutuse vahendite kasutamise tile otsustamine, sh sihtasutusele vara ostmine v6i muul

viisil hankimine, sihtasutuse nimel laenude vdtmine vdi laenude andmine piirides ja korras,
mis on n6ukogu poolt kehtestatud;

6.6.5. sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine;
6.6.6. sihlasutuse nimel kdikidele dokumentidele alla kirjutamine, seaduses n2iidatud juhtudel.ia

tiihtaegadel mittetulundusiihingute ja sihtasutuste registri informeerimine;
6.6.1 . liibiriiiikimiste pidamine. lepingute sdlmimine ia sdlmitud lepingute taitmise tagamine.

6.7 . .luhatus jargib sihtasutuse juhtimisel ndukogu seaduslikke korraldusi, kusjuures tehinguid.
nris viiliuvad sihtasutuse igapzievase tegevuse raamest, vdibiuhatus teha ainult ndukogu
n6usolekul. Ndukogu eelnev ndusolek on vajalik eelkdige tehingute tegemiseks, mis or.t
nimetatud pdhikirja punktis 5.7 .13.

.f uhatusel on 6igus esindada sihtasutust 6igustoimingutes vastavalt nOukogu poolt
kehlestatud piidevusele. Jultatuse 6igust esindada sihtasutust v6ib piirata ndukogu otsusega.
Lsindusdiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.

a?
\Arhatuse liikmele v6ib tasu maksta iiksnes temaga sOlmitud juhatuse liikme lepingu alusel.

'Kuijuhatuse liige tiiidab lisaks sihtasutuse.iuhatuse liikme iilesannetele muid sihtasutusele
t/Naialikke illesandeid, siis nende iilesannete eest v6ib tasu maksta iiksnes juhul, kui see on
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6' 10. Juhatuse liikmele vdib maksta tiiiendavat tasu, arvestades tema toci tulemuslikkust.'fiiiendava 
tasu suurus peab olema pdhjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele

seatud eesmiirkide taitmist. Majandusaasta jooksul makstava tiiiendava tasu suurus kokku ei
r''6i tiletada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist
kuutasu.

6' l I ' 'luhatuse liikmele v6ib maksta lahkumishtivitist tiksnes tagasikutsumisel n6ukogu algatusel
etrne tema volituste ttihtaja mtiodumist. Lahkumishtivitist v6ib maksta juhatuse liikme
tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

STRUKTTIUR

Sihtasutuse struktuuri kinnitab n6ukogu juhatuse ettepanekul.

ARENGUKAVA

Sihtasutusel on arengukava, mis koostatakse viihemalt neljaks aastaks.

Arengukavas ntihakse ette sihtasutuse missioon ja eesmiirgid ning nende tiiitniiseks
kavandatav tegevus ia vahendid.

Arengukava koostamist.ia muutmist korraldab juhatus. Arengukava v6i selle muudatused
kinnitab ndukogu ja see saadetakse teadmiseks asutaiatele.

9. VARA JA SELLE MAJANDAMINE

9. l .  S ihtasutusevaramoodustavad:
9. I ' I . asutajate poolt sihtasutusele i.ileantavad rahalised vahendid ja muu vara;
9 1 2 eraldised riigieelarvest vastavalt eelarveaasta riigieelarve seadusele;
9.1.3. eraldised Juuru valla ja Kohila val la eelarvest;
9.1 .4. varalised kingitused, annetused ja piirandused;
9.1 5. tulud pdhitegevusest ja muust majandustegevusest;
9. l .(r. toetused tbndidest, abiprogrammidest jms;
9.1 .7 ' sihtasutuse osalusel asutatud juriidiliste isikute jaotamisele kuuluv puhaskasurni osa;
9.1 .8. tehingud vallas- ja kinnisvaraga;
9.1.9. oma stimboolikaga toodete mtii.ik;
9.I .10. muudest seadusega lubatud toimingutest laekuvad vahendid.

9.2. S i h tasutuse le iileantava mitterahalise vara viiiirtus hinnatakse eksperti i si - v6 i
hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisiia -oskusi omavatelt ekspertiisi- v6i
hindamisteenuseid osutavatelt isikutelt. Mitterahalise vara viiiirtuse hindamise 6igsust
kontrollib audiitor, kes esitab selle kohta oma kirjaliku arvamuse. Vara antakse Sihtasutusele
iile akti alusel. millele kirjutavad alla vara iileandev isik v6i terna poolt volitatud isik ja
S i litasutuse j uhatuse li ige.

Riigi poolt sihtasutusele tema seaduses v6i pdhikirias siitestatud rilesanlete tiiitrrriseks tasurzr
vdi alla hariliku vii:irtuse v66randatud vara kasutamisele ja kiisutamisele kohaldatakse
riigivaraseaduse $ 33 siitestatut.

8.1
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9.4. Oma eesmiirkide saavutamiseks tegeleb sihtasutus majandustegevusega Eesti Vabariigi

seadustega lubatud Piirides.

9.,5. Sihtasutus kasutab oma tulusid pohikirjaliste eesmiirkide saavutamiseks ning ei anna laenu

ega taga laene asutajatele, juhatuse ega ndukogu liikmetele, samuti nendega v6rdset

ilajalduslikku huviomavatele isikutele, kui seaduses ei ole siitestatud teisiti.

IO. ARUANDLUS JA KONTROLL

I 0.1 . Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus liihtudes 6igusaktidest.

10.2. Sihtasutuse majandusaasta algab l. jaanuaril ja l6peb 31 ' detsembril'

10.3. prirast majandusaasta l6ppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja

tegevusaruande ning esiiaU selle hiljemalt kolme kuu jooksul audiitori otsusega n6ukogule

kilnitamiseks. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse liikmed.

10.4. Audii tor
10.4.1 . Sihtasutuse audiitori nimetab ndukogu kolmeks aastaks' Audiitori

aLrdiitori tagasikutsumise otsustab n6ukogu'

10.4.2. Asutajadiguste teostaial on 6igus nduda erikontrolli tegemist ning

poolt juhitava asutuse struktuuri0ksr"rst'

tasustamise korraia

kasutada selleks enda

ning vaatamata
olnud kalendriaasta

l l .

l l . l .

I  1 . 2 .

P6HTKIRJA MUUTMINE

piirast sihtasutuse registrisse kandmist v6ib asutaja pdhikirja muuta tiksnes muutunud

asj ao I ude arvesse vdtmiseks, j iirgides sihtasutuse eesmiirki.

P6hikiria vdivad muuta asutajad kokkuleppel.

12. iJHIN{E,VITNE, JAGUNEMINE JA LOPETAMINE

12.1. Uhinemine ja jagunemine

l2.l .l . Sihtasutus voib tihineaa teise sihtasutusega tiksnes k6igi asutajate eelneva iihehiiiilse otsuse

alusel seaduses sritestatud korras.

l2.l.2.Sihtasutus v6ib jaguneda sihtasutusteks tiksnes k6igi asutaiate eelneva ilhehii?ilse otsuse

al usel seaduses siitestatud korras.
12.1.3. Sihtasutus v6ib osaleda iiriiihingus. omandada ja v66randada osalusi ja osaleda teise

sihtasr,rtuse asutamises uksnes k6igi asutajate eelneva iihehiifllse otsuse alusel seaduses

sritestatud korras.

l|...2. Ldpetamine
12.2. 1 . Sihtasutus l6petatakse asutaj ate- v6i kohtuotsusega'

2. 2.2. Sihtasutus ldpetatakse asutaj ate otsusel j iirgm istel pdhj ustel :

.2.2.1 . sihtasutus ei jiirgi seaduse ja pohikirjaga kehtestatud ndudeid

n6ukogule saadetud kirjalikele hoiatustele selline rikkumine on

\ jooksr"rl korduv;
ff|p.2...i. sihtasutus on kaotanud oma varaia piisava vara omandamine l?ihitulevikus ei ole

reaalne; <---l
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12.3. sihtasutuse l6petamine. iihinemine ja jagunemine toimub seaduses sritestatud korras.
.2.3. Sihtasutuse ldpetamisel piirast v6lausaldajate k6igi n6uete rahuldamistia raha deponeerimist

jaotatakse allesjiiiinud vara asutajate vahel proportsionaalselt liihtudes asutajate poolt""'^*;;;}ruse v u s e *ffi'""' 
fu ,,-/"-\7


