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SIHTASUTUS RAEK POHIKIRI
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1.1. Sihtasutus RAEK on mtiiiramata ajaks asutatud eraOiguslik juriidiline isik.
1.2. Sihtasutuse asutaja on Raplamaa Omavalitsuste Liit
1.3. Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus RAEK (edaspidi sihtasutus). Sihtasutuse nimi on inglise
keeles Rapla County Development Centre. Liihendina on kasutusel SA RAEK.
1.4. Sihtasutus vdib kasutada oma tulusid tiksnes pdhikirjaliste eesmdrkide saavutamiseks.
1.5. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik Rapla vald.

II SIHTASUTUSE EESI\{IiRI( JA TEGEVUSED

2.1 Sihtasutuse eesmf,rgiks on toetada tasakaalustatud ja jdtkusuutlikku arengut maakonnas ja
regioonis.

2.2. Eesmdr gi saavutamiseks sihtasutus

2.2.1. tJgatab arendus-, ettev6tlus-, keskkonnaalaseid ja kodanikui.ihiskonnale suunatud projekte. Aitab
leida koost0opartnereid ja rahastajaid.

2.2.2. Ndustab ja toetab:
* alustavaid ja tegutsevaid ettev6tjaid;
* kodanikutihenduste v6imekamaks muutgmist;
* kohalikke omavalitsusi;
* noorte ettevdtlikkuse tdstmist;
* Euroopa Liidu ja teisi rahvusvahelisi programme ning osutab vastavaid tugiteenuseid;
* ettevdtluskeskkonna parandamist, uute ettevOtete loomist ja olemasolevate ettevdtete arengut;

2.2.3. Korraldab:
* infopiievi, koolitusi, seminare, Oppereise, kursuseid;
* vajaliku informatsiooni kogumist, siistematiseerimist ja levitamist;
* triikiste, Oppematerjalide, veebilehekiilgede jms koostamist ja kirjastamist.

2.2.4,Koordineerib:
* ettev6tluse ja regionaalarengu tugisiisteemi meetmete vahendamist;
* turismialast arendus- ja koost66d maakonnas;
* valdkondlikke tunnustamisi maakonnas:
* maakonna tasakaalustatud arengu kavandamist ja elluviimist;
* maakondlike v6rgustike td0d;
* koost<itid Eestija teiste riikide analoogsete institutsioonidega, osaleb siseriiklikesja
programmides j a rahvusvaheliste organisatsioonide tdds.

III SIHTASUTUSE VARA

3.1. Sihtasutuse vara moodustub:
3. l. I riigi- j a kohalike eelarvete eraldistest;
3. 1 .2 sihtotstarbeliptest eraldistest;
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3. 1.3 fondidest j a programmidest saadavatest toetustest;
3.1.4 annetustest;
3.1.5 sihtasutuse pdhikirjaliste eesmiirkide saavutamist toetavast majandustegevusest;
3.1.6 muudest seadusega lubatud allikatest.

3 .2. Y ara [leandmise kord
3.2.1. Sihtasutusele antakse vara tile lepingu jalv6i i.ileandmis-vastuv6tmisakti alusel.
3.2.2. Sihtasutusele laekuva vara v6tab vastu ia korraldab selle i.ile arveoidamise sihtasutuse
juhatus v6i tema poolt volitatud isik.

3.3. Vara kasutamise ja kiisutamise iildine kord
3.3. L Sihtasutus vdib oma vara kasutada [iksnes pOhikirjaliste eesmiirkide saavutamiseks ja iilesannete
tiiitmiseks.
3.3.2. Sihteraldiste otstarvet ei ole sihtasutusel 6igust muuta.
3.3.3. Sihtasutusel ei ole lubatud tema omandis olevat vara pantida ega olla kiiendajaks ja garandiks.
3.3.4. Sihtasutus v6ib temale kuuluvat vara viilia rentida v6i iiiirida.

IV SIHTASUTUSE JUHTIMINE

4.1. Sihtasutuse ndukogu
4.1.1. N6ukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab jiirelevalvet
sihtasutuse tegevuse tile.
4.1.2. Sihtasutuse ndukogus on kuni seitse liiget, kelle miiiirab viieks aastaks asutaja.
4.1.3. Ndukogusse mdiiratakse ettevddate, vabaiihenduste, kohalike omavalitsusiiksuste v6i teiste oluliste
partnerorganisatsioonide esindaj ad.
4.1.4. Asutajal6igus enda poolt miiiiratud n6ukogu liige mdjuvatel p6hjustel tagasi kutsuda. Mdjuvateks
p6hjusteks on eelkdige volituste ldppemine kohalike omavalitsuste ja nende liitude organites, oma
kohustuste olulisel miiiiral tiiitmata jiitmine vdi vdimetus osaleda n6ukogu tdris.

4. 1.5. N6ukogu ainupidevus:
4. I . 5. 1 j uhatuse liikmete miiiiramine j a tagasi kutsumine;
4.1.5.2 juhatuse liikme tasu suuruse ja maksmise korra miiiiramine'
4.1.5.3 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine;
4.1 .5.4 eelarve ning maj andusaasta aruande kinnitamine, seejuures peab eelarve kajastama sihtasutuse
k6iki tulusid ja kulusid ning olema tasakaalus;
4.1.5.5 n6usoleku andmine juhatusele tehingute tegemiseks, mis viiljuvad igapiievase majandustegevuse
raamest, eelk6ige tehingute tegemiseks, millega kaasneb osaluse omandamine ja lOppemine Ziriiihingus
vdi kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade vddrandamine v6i asja6igusega koormamine;
4.1 .5 .6 ettepaneku tegemine asutaj ale sihtasutuse i.ihinemise, j agunemise j a ldpetamise ktisimuse
otsustamiseks;
4.1.5.7 sihtasutuse pdhikirja muutmine;
4.1.5.8 kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse aastased tegevuseesmZirgid;
4.1.5.9 ndukogu tocikorra kinnitamine;
4.1.5.10 muud seadustes v6i kiiesolevas p6hikirjas siitestatud kiisimused.

4.1.6. N6ukogul on 6igus saadajuhatuselt teavet sihtasutuse tegevuse kohta ning ndudajuhatuselt tege-
vusaruannet ja bilansi koostamist. Aruannete ja teabe esitamist n6ukogule v6ib n6uda iga n6ukogu liige.
4.1.7. Oma iilesannete tiiitmiseks on ndukogul 6igus tutvuda k6igi sihtasutuse dokumentidega ning
kontrollida raamatupidamise 6igsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja
p6hikirjale.
4.1.8. N6ukogu koosolekud toimuvad vastavalt vaiadusele, kuid mitte harvem kui 3 korda aastas.
Koosoleku kutsub kokku ndukogu esimees v6i teda asendav n6ukogu liige. Kutsed edastatakse
ooolt miiiiratud koras.
4.1.9. N6ukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda n6uab n6ukogu liige,juhatus v6i audiitor.
4.1.10. N6ukogu koosolek on otsustusvdimeline, kui sellest v6tab osa iile poole n6ukogu liikmetest.
4.1.1l. Ndukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kdik koosolekust osav6tnud
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ndukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse ndukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma
allkirjaga.

4.1.12. N6ukogu otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hiiiiletas i.ile poole koosolekul osalenud ndukogu
liikmetest. Ndukogu ainupiidevusse kuuluvate otsuste vastuvdtmiseks on vajalik n6ukogu koosseisu
hiiiilteenamus.
4.1.13. Ndukogu v6ib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hiidletavad kirjalikult
k6ik ndukogu liikmed.
4.1.14.Igal ndukogu liikmel on iiks hiilil. N6ukogu liikmel ei ole digust hiiiiletamisest keelduda ega
erapooletuks jiiada.

4.1.15. N6ukogu liikmele v6ib maksta tema tilesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu. N6ukogu liikme t66 tasustamine toimub vastavuses Oigusaktidega kehtestatud korrale.
4.1.15.1 N6ukogu liikmetele miiiirab tasu asutaja.
4.1.15.2 N6ukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist ndukogu koosolekutel ja
ndukogu organi tegevuses.
4. 1 .1 5.3 Ndukogu liikme tagasikutsumisel n6ukogust ei maksta talle hi.ivitist.
4.1.15.4N6ukogu liikmed vastutavad seaduse v6i pdhikirja n6uete rikkumise, samuti oma kohustuste
ttiitmata jiitmise vdi mitten6uetekohase tiiitmisega sihtasutusele tekitatud kahju htivitamise eest
solidaarselt. N6ukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees, kui ta t6endab, et on oma kohustusi
tiiitnud n6uko gu I i ikmelt taval iselt oodatava hool susega.

4.2. Juhatus

4.2.1. Juhatus juhib ja esindab sihtasutust. Juhatusel on iiks kuni kolm liiget. Juhatuse liikmete koosseisu,
koosseisu muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab ndukogu.
4.2.2. Juhatuse liikme volituste tiihtaeg on viis aastat.
4.2.3. Juhatuse igal liikmel on 6igus esindada sihtasutust kdikide tehingute tegemisel.

4.2.4. Sihtasutuse juhatuse tilesandeks on muuhulgas:
4.2.4.1sihtasutuse nimel li ibirii i ikimiste pidamine, lepingute sOlmimine ja s6lmitud
lepingute tiiitmise korraldamine ;
4.2.4.2 sihtasutuse juhatuse ja n6ukogu otsuste elluviimiseks vajalike t06kohtade struktuuri
ja ametijuhiste viiljat66tamine ja kehtestamine, vajalike tootajate tdole vdtmine ja
vabastamine ning nende t66 tasustamise tingimuste kehtestamine;
4.2.4.3 sihtas utuse raamatupi dam i se korral dami ne ;
4.2.4.4 koostcjo korraldamine riigi- ja kohalike omavalitsusasutustega, avalik- ja
era6iguslike j uri idiliste isikutega;
4.2.4.5 finantsplaani, eelarve ning majandusaasta aruande koostamine ja esitamine, seejuures
peab eelarve kajastama sihtasutuse k6iki tulusid ja kulusid, olema tasakaalus ja vastama
sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduses esitatud eelarvepositsiooni ja
netovdlakoormuse reeglitele nin g riigieelarve seaduses kehtestatud piirangutele;
4.2.4.6 muud iilesanded, mis on siitestatud seadustes ja kiiesolevas p6hikirjas.

4.2.5. N6ukogu v6ib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult m6juval p6hjusel, milleks on eelk6ige
kohustuste olulisel miiiiral tiiitmata jtitmine v6i v6imetus sihtasutust juhtida. Temaga sdlmitud lepingust
tulenevad digused j a kohustused lOpevad vastavalt lepingule.
4.2.6. Juhatuse liikmega sdlmib n6ukogu juhatuse liikme lepingu. Juhatuse liikmele makstakse
tema tilesannetele ja sihtasutuse maj anduslikule olukorale vastavat tasu. Tasu suuruse ja
maksmise korra mii?irab ndukogu. Ndukogu juhindub tasu miiiiramisel jiirgmistest pdhimdtetest:
4.2.6.1juhatuse liikmele v6ib tasu maksta tiksnes temaga sdlmitud juhatuse liikme lepingu
alusel. Kui juhatuse liige tliidab lisaks juhatuse liikme i.ilesannetele muid sihtasutusele vajalikke
tilesandeid, siis nende i.ilesannete eest vdib tasu maksta tiksnes, kui see on ette niihtud iuhatuse
liikme lepingus;
4.2.6.2 juhatuse liikmele v6ib maksta tiiiendavat tasu, arvestades tema t6o tulemuslikkust.
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Tiiiendava tasu suurus peab olema p6hjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele seatud
eesmiirkide taitmist. Majandusaasta jooksul makstava tiiiendava tasu suurus kokku ei vdi iiletada
juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu;
4.2.6.3 juhatuse liikmele v6ib maksta lahkumishtivitist iiksnes tagasikutsumisel ndukogu
algatusel enne tema volituste tAhtaja mocidumist. Lahkumishtivitist v6ib maksta iuhatuse liikme
tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
4.2.7. Juhatuse liige, kes on oma kohustuste tiiitmata jiitmise v6i mittenduetekohase tAitmisega
tekitanud kahju sihtasutusele, vastutab kahju tekitamise eest. Kui juhatuses on enam kui iiks
liige, vastutavad juhatuse liikmed tekitatud kahju htivitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige
vabaneb vastutusest sihtasutuse ees. kui ta t6endab. et on oma kohustusi tiiitnud iuhatuse liikmelt
tavaliselt oodatava hoolsusesa.

V RAAMATUPIDAMINE. KONTROLL JA ARUANDLUS

5.1 . Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamise vastavalqraamatupidamise seadusele.
5.2. Sihtasutuse majandusaasta algab I jaanuaril ja l6peb 3l.detsembril.
5,3. Juhatus esitab audiitori poolt kontrollitud aruanded ndukogule kinnitamiseks hiljemalt neli kuud
peale majandusaasta l6ppu.
5.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla k6ik juhatuse liikmed.
5.5. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruande ja andmetega
aruandeaasta pdhitegevusala kohta registrile kuue kuujooksul arvates majandusaasta l6pust.
5.6. Sihtasutusel on audiitor. Audiitori m?iiirab ndukogu oma volituste kehtivusajaks. Audiitori v6ib
nSukogu tagasi kutsuda olenemata p6hjusest. Sel juhul nimetab n6ukogu uue audiitori. Juhatus
esitab audiitori kohta andmed registrile, audiitori vahetumisel esitab juhatus registrile uue audiitori
andmed viie p2ieva jooksul.
5.7. Audiitoriks ei v6i olla juhatuse ega n6ukogu liige ega sihtasutuse todtaja, samuti nendega
vdrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
5.8. Sihtasutuse juhatus v6i ndukogu, samuti juhatuse v6i n6ukogu liige, vdi muu huvitatud isik v6ib
nduda, et kohus otsustaks sihtasutuse juhtimise vdi varalise seisundiga seotud kDsimustes erikontrolli
korraldamise ja miitiraks erikontrolli liibiviija. Erikontrolli liibiviijaks v6ivad olla ainult audiitorid.

VI SIHTASUTUSE POHIKIRJA MUUTMINE

6.l. P6hikirja muutmise 6igus on n6ukogul hii?iltega 2/3 n6ukogu liikmetest.
6.2. Pdhikirja v6ib muuta iiksnes muutunud asjaolude arvesse vdtmiseks, jiirgides Sihtasutuse eesmiirki.
6.3. P6hikirJa muutmine ja muudatuste registrisse kandmine toimub seaduses etteniihtud tingimustel
ja konas.

VII UHINEMINE. JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE

7.1 Sihtasutuse iihinemise v6i jagunemise otsustab asutaja. Sihtasutuse tihinemine ja jagunemine toimub
seadusega siitestatud korras.
7.2. Sihtasutuse tegevus ldpetatakse:
7 .2.1 asutaja otsusega;
7.2.2 muudel seaduses etteniihtud alustel.
7.3. Asutajal on 6igus otsustada sihtasutuse lOpetamine, kui sihtasutuse eesmiirgid on saavutatud v6i
ei ole enam saavutatavad.
7.4. Sihtasutuse tegevus ldpetatakse seaduses etteniihtud tingimustel ja korras.
7.5. Pitrast vOlausaldajate k6igi n6uete rahuldamist allesjliiinud vara antakse iile samalaadse eesmiirgig
sihtasutusele v6i asutaiale.


