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SIHTASUTUSRAEK POHIKIRI
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RAEK on mtiiiramataajaksasutatuderaOiguslik
1.1.Sihtasutus
1.2. Sihtasutuseasutajaon RaplamaaOmavalitsusteLiit
1.3. Sihtasutusenimi on eestikeelesSihtasutusRAEK (edaspidisihtasutus).Sihtasutusenimi on inglise
keelesRaplaCounty DevelopmentCentre.Liihendinaon kasutuselSA RAEK.
1.4. Sihtasutusvdib kasutadaoma tulusid tiksnespdhikirjaliste eesmdrkidesaavutamiseks.
1.5. Sihtasutuseasukohton Eesti Vabariik Rapla vald.

II SIHTASUTUSE EESI\{IiRI( JA TEGEVUSED
2.1 Sihtasutuseeesmf,rgikson toetadatasakaalustatudja jdtkusuutlikku arengut maakonnasja
regioonis.
2.2. Eesmdrgi saavutamisekssihtasutus
ja kodanikui.ihiskonnale
2.2.1. tJgatab arendus-,ettev6tlus-,keskkonnaalaseid
suunatudprojekte.Aitab
ja rahastajaid.
leida koost0opartnereid
2.2.2.Ndustabja toetab:
* alustavaidja tegutsevaidettev6tjaid;
* kodanikutihenduste
v6imekamaksmuutgmist;
* kohalikke omavalitsusi;
* noorteettevdtlikkusetdstmist;
* EuroopaLiidu ja teisi rahvusvahelisiprogrammening osutabvastavaidtugiteenuseid;
* ettevdtluskeskkonna
parandamist,uute ettevOteteloomistja olemasolevateettevdtetearengut;
2.2.3.Korraldab:
* infopiievi,koolitusi,seminare,Oppereise,
kursuseid;
* vajaliku informatsioonikogumist, siistematiseerimist
ja levitamist;
* triikiste,Oppematerjalide,
jms koostamistja kirjastamist.
veebilehekiilgede
2.2.4,Koordineerib:
* ettev6tluseja regionaalarengutugisiisteemimeetmetevahendamist;
* turismialastarendus-ja koost66dmaakonnas;
* valdkondlikketunnustamisimaakonnas:
* maakonnatasakaalustatud
arengukavandamistja elluviimist;
* maakondlikev6rgustiketd0d;
* koost<itid
Eestija teisteriikide analoogsete
institutsioonidega,
osalebsiseriiklikesjarahvusvahelistes
j
programmidesa rahvusvaheliste
organisatsioonide
tdds.
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III SIHTASUTUSE VARA
3.1. Sihtasutusevara moodustub:
3.l. I riigi- j a kohalikeeelarveteeraldistest;
3.1.2 sihtotstarbeliptest
eraldistest;
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3.1.3fondidestj a programmidestsaadavatest
toetustest;
3.1.4annetustest;
pdhikirjalisteeesmiirkidesaavutamist
3.1.5sihtasutuse
toetavastmajandustegevusest;
3.1.6muudestseadusega
lubatudallikatest.
3.2. Y ara[leandmisekord
3.2.1.Sihtasutusele
antaksevaratile lepingujalv6i i.ileandmis-vastuv6tmisakti
alusel.
laekuvavarav6tabvastuia korraldabsellei.ilearveoidamise
3.2.2.Sihtasutusele
sihtasutuse
juhatusv6i temapoolt volitatudisik.
ja kiisutamiseiildine kord
3.3.Varakasutamise
ja iilesannete
3.3.L Sihtasutus
vdib oma varakasutada[iksnespOhikirjalisteeesmiirkidesaavutamiseks
tiiitmiseks.
3.3.2.Sihteraldiste
otstarvetei ole sihtasutusel
6igustmuuta.
ja garandiks.
3.3.3.Sihtasutusel
ei ole lubatudtemaomandisolevatvarapantidaegaolla kiiendajaks
3.3.4.Sihtasutus
v6ib temalekuuluvatvaraviilia rentidav6i iiiirida.
IV SIHTASUTUSE JUHTIMINE
4.1. Sihtasutusendukogu
juhtimistja teostabjiirelevalvet
4.1.1.N6ukogukavandabsihtasutuse
tegevustning korraldabsihtasutuse
sihtasutuse
tegevusetile.
4.1.2.Sihtasutuse
ndukoguson kuni seitseliiget, kelle miiiirabviieks aastaksasutaja.
4.1.3.Ndukogussemdiiratakse
ettevddate,vabaiihenduste,
kohalikeomavalitsusiiksuste
v6i teisteoluliste
partnerorganisatsioonide
esindajad.
4.1.4.Asutajal6igusendapoolt miiiiratudn6ukoguliige mdjuvatelp6hjusteltagasikutsuda.Mdjuvateks
ja nendeliitude organites,oma
p6hjustekson eelkdigevolitusteldppeminekohalikeomavalitsuste
kohustuste
oluliselmiiiiraltiiitmatajiitmine vdi vdimetusosaledan6ukogutdris.
4.1.5.N6ukoguainupidevus:
4.I .5.1j uhatuseliikmetemiiiiraminej a tagasikutsumine;
4.1.5.2juhatuseliikme tasusuuruseja maksmisekorramiiiiramine'
4.1.5.3juhatuseliikmegatehingutegemiseotsustamine;
4.1.5.4eelarvening majandusaasta
peabeelarvekajastamasihtasutuse
aruandekinnitamine,seejuures
k6iki tulusidja kulusidning olematasakaalus;
4.1.5.5n6usolekuandminejuhatuseletehingutetegemiseks,
mis viiljuvadigapiievase
majandustegevuse
ja
raamest,eelk6igetehingutetegemiseks,
millegakaasnebosaluseomandamine lOppemineZiriiihingus
vdi kinnisasjade,
samutiregistrissekantudvallasasjade
vddrandamine
v6i asja6igusega
koormamine;
j agunemise
j a ldpetamisektisimuse
4.1.5.6 ettepaneku
tegemineasutajale sihtasutuse
i.ihinemise,
otsustamiseks;
pdhikirjamuutmine;
4.1.5.7sihtasutuse
4.1.5.8kinnitabhiljemaltmajandusaasta
algusekssihtasutuse
aastased
tegevuseesmZirgid;
4.1.5.9ndukogutocikorrakinnitamine;
p6hikirjassiitestatud
4.1.5.10muud seadustes
v6i kiiesolevas
kiisimused.
4.1.6.N6ukogulon 6igussaadajuhatuselt
teavetsihtasutuse
tegevusekohtaning ndudajuhatuselt
tegeja bilansikoostamist.Aruanneteja teabeesitamistn6ukogulev6ib n6udaiga n6ukoguliige.
vusaruannet
4.1.7.Omaiilesannete
tiiitmisekson ndukogul6igustutvudak6igi sihtasutuse
dokumentidega
ning
ja
kontrollidaraamatupidamise
6igsust,varaolemasolu,samutisihtasutuse
tegevusevastavustseadusele
p6hikirjale.
4.1.8.N6ukogukoosolekudtoimuvadvastavaltvaiadusele,
kuid mitte harvemkui 3 kordaaastas.
Koosolekukutsubkokku ndukoguesimeesv6i tedaasendavn6ukoguliige. Kutsededastatakse
ooolt miiiiratudkoras.
4.1.9.N6ukogukoosolekkutsutaksekokku, kui sedan6uabn6ukoguliige,juhatusv6i audiitor.
4.1.10.N6ukogukoosolekon otsustusvdimeline,
kui sellestv6tabosaiile poolen6ukoguliikmetest.
4.1.1l. Ndukogukoosolekudprotokollitakse.Protokollilekirjutavadalla kdik koosolekustosav6tnud
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ndukoguliikmedja protokollija.Protokollikantaksendukoguliikme eriarvamus,mille ta kinnitaboma
allkirjaga.
4.1.12.N6ukoguotsuson vastuv6etud,kui sellepoolt hiiiiletasi.ilepoolekoosolekulosalenudndukogu
liikmetest.Ndukoguainupiidevusse
kuuluvateotsustevastuvdtmiseks
on vajalik n6ukogukoosseisu
hiiiilteenamus.
4.1.13.Ndukoguv6ib tehaotsusekoosolekutkokku kutsumata,kui otsusepoolt hiidletavadkirjalikult
k6ik ndukoguliikmed.
4.1.14.Igalndukoguliikmel on iiks hiilil.N6ukoguliikmel ei ole digusthiiiiletamisest
keeldudaega
erapooletuksjiiada.
ja sihtasutuse
4.1.15.N6ukoguliikmelev6ib makstatematilesannetele
majanduslikuleolukorrale
vastavattasu.N6ukoguliikme t66 tasustamine
toimubvastavuses
Oigusaktidega
kehtestatud
korrale.
4.1.15.1N6ukoguliikmetelemiiiirabtasuasutaja.
ja
4.1.15.2N6ukoguliikmeletasumaksmiselarvestatakse
temaosalemistndukogukoosolekutel
ndukoguorganitegevuses.
4.1.15.3Ndukoguliikme tagasikutsumisel
n6ukogustei makstatalle hi.ivitist.
4.1.15.4N6ukoguliikmed vastutavadseaduse
v6i pdhikirjan6ueterikkumise,samutioma kohustuste
ttiitmatajiitmise vdi mitten6uetekohase
tiiitmisegasihtasutuseletekitatud kahju htivitamiseeest
N6ukoguliige vabanebvastutusest
solidaarselt.
sihtasutuse
ees,kui ta t6endab,et on omakohustusi
tiiitnudn6ukogu I i ikmelt tavaliselt oodatavahoolsusega.

4.2.Juhatus
4.2.1.Juhatusjuhib ja esindabsihtasutust.
Juhatuselon iiks kuni kolm liiget. Juhatuseliikmetekoosseisu,
koosseisumuudatuste
tegemiseja juhatuseliikmetetagasikutsumise
otsustabndukogu.
4.2.2.Juhatuse
liikme volitustetiihtaegon viis aastat.
4.2.3.Juhatuseigal liikmel on 6igusesindadasihtasutust
kdikide tehingutetegemisel.
juhatusetilesandeks
4.2.4.Sihtasutuse
on muuhulgas:
ja s6lmitud
pidamine,lepingutesOlmimine
4.2.4.1sihtasutuse
nimel liibiriiiikimiste
lepingutetiiitmisekorraldamine
;
juhatuseja n6ukoguotsusteelluviimiseksvajaliket06kohtadestruktuuri
4.2.4.2sihtasutuse
ja ametijuhisteviiljat66tamine
ja kehtestamine,
vajaliketootajatetdole vdtmineja
vabastamine
ning nendet66 tasustamise
tingimustekehtestamine;
4.2.4.3sihtasutuseraamatupi
dami sekorraldamine;
4.2.4.4koostcjokorraldamineriigi- ja kohalikeomavalitsusasutustega,
avalik-ja
j uriidiliste isikutega;
era6iguslike
ja esitamine,seejuures
4.2.4.5finantsplaani,
eelarvening majandusaasta
aruandekoostamine
ja
ja vastama
peabeelarvekajastamasihtasutuse
k6iki tulusid kulusid,olematasakaalus
ja
finantsplaanile,
riigieelarveseaduses
sihtasutuse
esitatudeelarvepositsiooni
piirangutele;
netovdlakoormuse
reeglitelening riigieelarveseaduses
kehtestatud
ja kiiesolevasp6hikirjas.
4.2.4.6muudiilesanded,mis on siitestatud
seadustes
4.2.5.N6ukoguv6ib juhatuseliikme tagasikutsudaainult m6juvalp6hjusel,milleks on eelk6ige
juhtida. Temagasdlmitudlepingust
kohustuste
oluliselmiiiiraltiiitmatajtitmine v6i v6imetussihtasutust
j
tulenevaddigused a kohustusedlOpevadvastavaltlepingule.
4.2.6.Juhatuse
liikmegasdlmibn6ukogujuhatuseliikme lepingu.Juhatuseliikmele makstakse
ja sihtasutuse
tematilesannetele
majanduslikuleolukorale vastavattasu.Tasusuuruseja
maksmisekorra mii?irabndukogu.Ndukogujuhindub tasumiiiiramiseljiirgmistestpdhimdtetest:
4.2.6.1juhatuse
liikmelev6ib tasumakstatiksnestemagasdlmitudjuhatuseliikme lepingu
alusel.Kui juhatuseliige tliidablisaksjuhatuseliikme i.ilesannetele
muid sihtasutusele
vajalikke
tilesandeid,
siis nendei.ilesannete
eestvdib tasumakstatiksnes,kui seeon etteniihtudiuhatuse
liikme lepingus;
4.2.6.2juhatuseliikmele v6ib makstatiiiendavattasu,arvestades
temat6o tulemuslikkust.
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Tiiiendavatasu suuruspeabolema p6hjendatud,kusjuuresarvestamapeabsihtasutuseleseatud
jooksul makstavatiiiendavatasu suuruskokku ei vdi iiletada
eesmiirkidetaitmist. Majandusaasta
juhatuseliikmele eelmiselmajandusaastal
makstudneljakordsetkeskmistkuutasu;
4.2.6.3juhatuseliikmele v6ib makstalahkumishtivitistiiksnestagasikutsumisel
ndukogu
algatuselennetemavolitustetAhtajamocidumist.
Lahkumishtivitistv6ib makstaiuhatuseliikme
tagasikutsumise
ajal kehtivakuni kolme kuu tasuulatuses.
4.2.7. Juhatuseliige, kes on oma kohustustetiiitmatajiitmise v6i mittenduetekohase
tAitmisega
juhatuses
kahju
tekitanudkahju sihtasutusele,vastutab
tekitamiseeest.Kui
on enamkui iiks
juhatuseliikmed tekitatudkahju htivitamiseeestsolidaarselt.
liige, vastutavad
Juhatuseliige
vabanebvastutusestsihtasutuseees.kui ta t6endab.et on oma kohustusitiiitnud iuhatuseliikmelt
tavaliseltoodatavahoolsusesa.
V RAAMATUPIDAMINE.

KONTROLL JA ARUANDLUS

5.1. Juhatuskorraldabsihtasutuseraamatupidamisevastavalqraamatupidamise
seadusele.
majandusaasta
5.2.Sihtasutuse
algabI jaanuarilja l6peb3l.detsembril.
5,3.Juhatusesitabaudiitoripoolt kontrollitudaruandedndukogulekinnitamisekshiljemaltneli kuud
pealemajandusaasta
l6ppu.
5.4.Kinnitatudmajandusaasta
aruandelekirjutavadalla k6ik juhatuseliikmed.
5.5.Juhatusesitabkinnitatudmajandusaasta
aruandekoosvandeaudiitoriaruandeja andmetega
pdhitegevusala
aruandeaasta
kohtaregistrilekuuekuujooksul arvatesmajandusaasta
l6pust.
Audiitori v6ib
5.6. Sihtasutusel
on audiitor.Audiitori m?iiirabndukoguomavolitustekehtivusajaks.
nSukogutagasikutsudaolenematap6hjusest.Seljuhul nimetabn6ukoguuue audiitori. Juhatus
esitabaudiitori kohta andmedregistrile,audiitori vahetumiselesitabjuhatus registrile uue audiitori
jooksul.
andmedviie p2ieva
todtaja,samutinendega
5.7.Audiitoriksei v6i ollajuhatuseegan6ukoguliige egasihtasutuse
vdrdsetmajanduslikkuhuvi omavadisikud.
juhatusv6i ndukogu,samutijuhatusev6i n6ukoguliige, vdi muu huvitatudisik v6ib
5.8.Sihtasutuse
juhtimisevdi varaliseseisundigaseotudkDsimustes
nduda,et kohusotsustakssihtasutuse
erikontrolli
ja miitirakserikontrolliliibiviija. Erikontrolli liibiviijaksv6ivad olla ainult audiitorid.
korraldamise

VI SIHTASUTUSE POHIKIRJA MUUTMINE
6.l. P6hikirjamuutmise6iguson n6ukogulhii?iltega
2/3 n6ukoguliikmetest.
6.2.Pdhikirjav6ib muutaiiksnesmuutunudasjaoludearvessevdtmiseks,jiirgidesSihtasutuse
eesmiirki.
6.3.P6hikirJamuutmineja muudatusteregistrissekandminetoimub seaduses
etteniihtudtingimustel
ja konas.
VII UHINEMINE. JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE
7.1 Sihtasutuse
iihinemisev6i jagunemiseotsustabasutaja.Sihtasutuse
tihinemineja jaguneminetoimub
seadusega
siitestatudkorras.
tegevusldpetatakse:
7.2. Sihtasutuse
7.2.1 asutajaotsusega;
7.2.2 muudelseadusesetteniihtudalustel.
7.3.Asutajalon 6igusotsustadasihtasutuse
lOpetamine,
kui sihtasutuse
eesmiirgidon saavutatud
v6i
ei ole enamsaavutatavad.
7.4. Sihtasutuse
tegevusldpetatakse
seaduses
etteniihtudtingimustelja korras.
k6igi n6ueterahuldamistallesjliiinudvaraantakseiile samalaadse
7.5.PitrastvOlausaldajate
eesmiirgig
v6i asutaiale.
sihtasutusele

