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Sihtasutus e "Na rva linnaleh t" asutamine
ja po hiki rja kinnita mine

Vastavalt Koh aliku omavalitsuse ko rralduse seaduse § 22 loike I p 24, § 35 loikele 3 rung
Sihtasutuste seaduse § 6 ja § 8
Linnavolikogu ot sustab:
§ 1. Asu tada Sihtasutu s nimega "Narva linna leht " (edas pidi Sihtasutus), asukohaga Narva linn , ja
aad ressiga Paul Ke rese 20 , 210 08, Narva, Ida-Viru maakond, Ees ti Vabarii k.

§ 2. Sihtasutuse as utaj a on Narva linn, asukohaga Peetri plats 5, 20308 Narva, Eesti Vab arii k,
regi strikood 750084 85.
§ 3. Narva
linn
asu taj ana annab
Sihta sutusele
tile
2000
euro
Sihtasutuse
reg istreerimistoimingutega seotud ku lude katm iseks, milline sum ma kannab N arv a Linna
Arenduse ja Okonoomika Amet tile asutatava Sihtasutuse avatavale pangaarvele.

§ 4. Ki nnitad a juurdelisatud Sihtasutuse poh ikiri.
§ 5. Volitada Narva linnapead Tarmo Tarnmistet kirj utama alla Narva linn a nimel
asuta misotsusele.
§ 6. Otsus j ou stub seadusega sates tatud kor ras.
§ 7. Otsust on voi mali k vaidlu stada Tartu Halduskoht u Jo hvi ko htumajas 30 paeva jooksul arva tes
otsuse teatavakstegemisest.

Irina Jano vits
Lin navolikogu esimees

SIHTASUTUSE NARVA LINNALEHT
POHIKl Rl

1.

ULDSATT ED

1.1.
1.2.
1.4:
1.5.

Sihtas utuse nimi on Sihtasutus N ARVA LINNALEHT (e daspidi sihtasutus).
Sihtasutuse as ukoht on Narva lin n, Eesti Vab arii k.
Sihtasutuse asutaja on Narva linn, ke lle nimel teo stab asutajaoigusi N arva Linnavalits us.
Sihtasutus asuta takse maaramata ajaks.
Sihtasutu se majandusaasta algab I. jaanuari l ja lopeb 3]. detsembril.

2.

SIHTASUTUSE EESMAR GlD

2.1.

2.2.10.
2.2.] 1.

Sihtasutuse pohieesmark on Narva linna ajalehe va ljaandrnine ja linna elanikele tasuta
levitami ne.
.
Pohieesmargi saav utam iseks sihtasutus:
ko rra1dab ajalehc kaudu linnaelanike informeerimi st linnavol ikogu, linnavalitsuse ja
linnavalitsuse hallatavate asutuste ning linna osaluseg ajuriidi1iste isikute teg evusest;
vahendab teavet linnas ja piirkonnas toimuvatest uritustest ja muudest linnaelu uudi stest;
kujundab piirkonna inimeste seas po sitiivset suhtum ist kodukohta;
tutvustab piirkonnas teg utsevaid asutusi ja ettevotteid;
pakub aja1ehe kaudu pi irkonna inimestele vo imalust oma arvamuse j a teadete
ava1da miseks ;
toodab voi tellib vajalikud teksti-, foto- ja kujundusmaterj alid;
trukib ajal ehte voi korraldab sell e triikkimi st ;
ko rra1dab aj al ehe avaldam ise veebileh el ;
teostab sihtasutuse omandi s voi kasutuse s olevate vara haldam ist ja arendamist vastavalt
sihtasutuse eesmarkidele,
taidab mu id ulesandeid lahtudes sihtas utu se ee sm argi st ;
ko rra ldab vastavalt pohikirj ale saadud vahendite kasutamist,

3.

SIHTASUT USE OIGUSED

3.1.

Sihtasutu sel on oigus:
om ada varalisi ja mittev aralisi oigusi nin g ka nda kohu stusi, oll a hagej aks v5 i ko stj aks
kohtus;
asuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning valisriiki de j uriidiliste ja fuusil iste
isiku tega nii va he tu lt kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu , arendada nendega
koo stoosidemeid, olla vali s- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;
osaleda uksnes ariuhingus, mi lle tegevus on otseselt seotud sihtasutuse eesmarkide
saavutam isega;
teha mui d oigusaktidega koosko las olevaid sihtasutuse eesmarkide saavutarnise ks
vajalikke toirninguid.

1.3 .

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

3.1.1.
3.1 .2.

3. 1.3 .
3.1.4.

4.

JUH TIMIN E

4. 1.
4.2.

Si htas ut use j uhtorganid on noukogu ja juhatus.
Sihtasutuse j uhtor gani liikmeks ei v5i olla isik:
kelle suu line tegevus voi tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti ;
kelle suuline tegevus voi tegevuset us on kaasa toonud juriidilisele isikule antud
tegevusloa kehtetuks tunni starnise ;
kellel on arikeeld;
ke lle suiiline tegevus voi teg evusetus on tekitanud kahju juri idilisel e isikule ;
keda on maj andusalase, ametialase voi varavastase kuriteo eest karistatud:,

4.2.1 .
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.4.

5.

kellel on sihtasutuseg a seotud olulised arihuvid, mis valjenduvad muu hulgas
ku ulumises se llise ariuhingu j uh torgani sse, kes on sihtasutuse oluline kaupade muuja
voi ostja, teenuste osutaja voi tellija.
Pohikirja alapunktides 4.2 .1-4.2 .4 nimetatud pi ira ng ud kehtivad viis aastat parast
pa nkroti valjakuulutamist, tegevusloa ke htetuks tunnistamist, arikeel u loppemist voi
kahj u huvitamist ning pohikirja alap un ktis 4.2.5 sate stat ud keeld ei laie ne isi kutele, kell e
kari st usandmed on karistusregistrist kustutatud .
Si htasutuse j uhtorgan i lii kmetel ei tohi olla isiklikku huvitatu st sihta sutu se poolt
jagatavate huv ede saamiseks. Huvide konflikti puhul, samuti kui ot su statakse
sihtasutuse j uh torgan i liikme ja sihtasutuse vahe lise tehingu teostami se voi tema vastu
kohtuva id luse a lust am ise voi lopetamise kusirnus t, ei osale sihtasutuse or gani an tud liige
vastav a kusim us e ots ust am ise l ega ha aleta selles kusi m uses.

NOUKOGU

No ukogu on Si ht as utuse j uhti misorgan, m is kav andab Sihtasut use tegevust, korraldab
Si htasut use j uhtim ist ning teo stab jareleval vet Si htas utuse tegevuse Ule.
Noukogus on ko lm kuni viis liiget. Nouk ogu liik mete konkreet se arvu maaramisel
5.2.
lahtutak se sihtasutuse eesmarkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast nii , et
oleks tagatud noukogu tilesannete efektiivne taitmine sihtasutuse te gevuse
kavandamisel , korraldamiselja juhatuse tegevuse tile jarelev alve teostamisel.
5.3.
Noukogu liik me maarab j a kut sub tagasi , samuti maarab noukogu lii kmele makstava
tasu suur use asutaja oma otsusega. Noukogu liikmed maaratakse viieks aastaks.
Asutaja voi b noukogu liikme tagasi kutsuda igal ajal ol enemata pohj usest,
5.4.
Noukogu padevuses on:
5.5.
sihtas utuse aasta tegevusp laani ja te gevuseesmarki de kinnitamine hiljemalt
5.5. 1.
maj andusaa sta a lgu seks ning nende ed aspidine m uut mi ne;
5.5.2.
sihtasut use m aj andusaasta aru ande ki nni ta mi ne;
5.5 .3.
sihtasutuse vara ka sutamise ja kasutami se korra kinnitamine;
5.5.4.
sihtasutuse struktuuri kinnitamine;
5.5.5 .
noukogu tookorra kehtestamine;
5.5.6.
asutajale ettepaneku tegemine kutsuda tag asi asutaj a maaratud noukog u liige, kes
puudub regulaa rselt noukogu koosoleku telt, on kahj ustanud sihtasu tu se eesmarkide
elluviimist voi head nime, on jatnud oma kohustused korduvalt ta itmata voi on voirnetu
osalem a no uko gu toos, samuti muudel sead uses ettenahtud j uhtudel ;
5.5 .7.
juhatuse liikm e nimetamine j a tagasikutsumine ;
5.5 .8.
vajaduseljuhatuse liikm e esindusoiguse pii ramine voi tagasi kutsumi ne j uhul , kui
juhatuse liige rikub poh ik irj a voi temaga solm itud lepi ngu noude id;
5.5.9.
juhatuse liikmele m aks tava tasu suuru se maaram ine;
5.5.10. sihtasutuse esi ndamine va idlus tes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;
5.5.11. j uha tusele nouso leku an dmi ne igapaevase majandustegevuse raamest valjuvate tehingute
tegem iseks, eel koige tehi ngute teg emiseks, mi llega kaasneb:
5.5.11. 1. ki nnisasj ade, sam uti registris se kantud va llasasjade vocrandami ne voi asjaoigusega
ko ormam ine, ning seda uks nes koigi no ukogu liikm ete uhehaalse otsuse alusel ;
5.5.11.2. laenu votrn ine ja kapitalirendi lepi ngute so lrnim ine, ning se da uksnes koigi noukogu
.
liik met e uhehaalse ot su se alu sel.
5.6.
Noukogu tookorraldus
5.6 .1.
Noukogu liikmed vali va d endi hulgast esi mehe, kes es indab noukogu, korraldab selle
tegevu st ja juhatab nouko gu koosol ekuid. No ukogu esimehe eemalviibimisel nimetab
noukogu esimees teda asendava nouk ogu liikme.
5.6 .2.
N oukog u korralised kooso lekud toimuvad vastavalt vajadusele, ku id mitte harvem kui
uks kord ko lme kuu jooksul noukogu po olt maaratud ajal ja kohas. N oukogu liikmete le
teatat akse kooso lekute toimumi se ae g, ko ht ja paevakord kirjalikult ette seaduses
nai datud ko rras.
5.1.

5.6.3.

5.6.1 L

Erakorraline koosolek kutsutakse kokku audiitori, n5ukogu liikme voi juhatuse kirjalikul
noudel . Kutse erakorralise kooso leku to imumisest saadetakse lihtkirjana v5i
elektrooniliselt igale n5ukogu liikme le terna poo lt naidatud aad ressil vahernalt seitse
paeva enne koosoleku toimumise aega. Kutses peab olema marg itud koosoleku
toimumise aeg, koht ja koosoleku paevakord.
N5ukogu koosolek on otsustusvoimeline, kui sellest votab osa Ole poole n5ukogu
Iiikm etest.
Noukogu v5ib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt haaletavad
kirjalikult Ole poole noukogu liikmetest.
N5ukogu liikmete pooltallkirjastatu d kirj alikud arvamused lisatakse pro tok ollile.
N5ukogu otsus on vastu voetud, kui selle poo lt haaletas Ole po ole koo sole kul osalenud
noukogu liikmetest. 19a1 n5ukog u liikmel on uks haal. Haalte vordse jagunemise korral
on otsustav n5ukogu esimehe haal. No uko gu liikmel ei ole oigust haaleta misest
keelduda v5i erapooletuks jaada, valja arvatud p5h ikirjas v5i seaduses satestatud juhud,
mil n5ukogu liige ei veta osa haaletam isest.
Iga n5ukogu koosolek protoko llitakse. Protokoll peab sisaldama nou kogu otsuseid ning
selle arakirjad peavad olema kattesaadavad koigile n5ukogu liikmetele. Koo sole ku
protoko llile kirj utavad alla koik koosolekul osalenud noukogu liikmed.
Asutajal on oigus saada informatsiooni noukogu paevakorra kohta ning tutv uda n5u kog u
koosoleku pro tokolliga.
Oma ulesannete taitmiseks on nou kogul oigus tutvuda koigi sihtasutuse
dokumentidega ja kontrollida raamatupidamise oigsust, vara olemasolu, samuti
sihtasutuse tegevuse vastav ust sea duse le, p5hikirjale ja n5ukogu otsustele.
N5ukogu liikmetel on oigus osaledaj uhatus e koosolekutel.

6.

JUHATUS

6.1.
6.2.

Juhatus juhib ja esi ndab sihtasutust.
Juhatuse liikme nimetab j a kutsub tagasi n5u kogu.
Juhatus koosneb uhest kuni ko lmest liikmest.
Juhatuse liikme volituste tahtaeg on viis aastat.
Juhatuse liikmega solmib n5u kogu tahtaj ali se lepingu , milles fikseeritakse j uhatuse
liikme oigused ja kohus tused ning tasu j uha tuse liikme ulesannete taitmise eest.
Juha tuse padevuses on:
sihtasutuse esi ndamine ja selle majandustegevuse tagamine;
vahemalt neli korda aastas ulevaate esitamine sihtasutuse tegevusest,
majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti koheselt sihtasutuse
majandusliku seisundi olulise st halvenemisest j a muudest sihtasutuse
majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest teavitamine;
sihtasutuse tootajatega toolepingute solmimine, muutmine ja Iopetamine;
sihtasutuse vahendite kasutamise ule otsustamine, sh sihtasutusele vara ostmise voi muul
viisil hankimise, sihtasutuse nim el laenude votrnise voi laenude andmi se piirides ja
korras, mis on n5u kogu poolt kehtestat ud ;
sihtasutuse nimel k5iki dele dokumentidele alla kirjutamine, seaduses naidatud juhtude l
ja tahtaegadel rnittetulundusuhingute ja sihtasutuste registri informeerimine;
labiraakirniste pidamine, lepingute solm im ine ja solrnitud lepingute taitmi se tagamine.
Juhatus jargib sihtasutuse juhtimisel noukogu seaduslikke korraldusi, kusj uures
tehinguid, mis va ljuvad sihtasutuse igap aev ase tegevuse raamest, voib j uhatus teha
ainult n5ukogu n5usolekul. Noukogu eelnev nousolek on vajalik eelkoige tehingute
tegemiseks, mis on nimetatud p5hikirja punktis 5.5.11 .
Juhatusel on oigus es indada sihtasutust 5igustoimingutes vastavalt neile n5ukogu poolt
kehtestatud padevusele. Juhatuse 5igust esindada sihtasutust voib piirata noukogu
otsusega. Esindus5iguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.
Juhatuse liikmele voib tasu maksta uksnes temaga solmitud juhatuse liikme lepingu

5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

5.6.8.
5.6.9.
5.6.10.

6.3 .

6.4.
6.5.
6.6.
6.6.1 .
6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.
6.6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

alusel. Kui juhatuse liige taidab lisaks sihtasutuse juhatuse liikme illesannetele muid
sihtasutusele vajali kke i.ilesandeid, siis nende illesannete eest voib tasu maksta uksn es,
kui see on ette nahtud juhatuse liikme lepingus.

7.

STRUKTUUR
Sihtasutuse struktuuri kinnitab noukogu juhatuse ette panekul.

8. '

SOODUSTATUD ISIKUTE RING
Soo dustatud isik ute ringi kuluvad need isikud, valj amaksed kellele teos tatakse lahtudes
sihtasu tuse eesmarkidest.

9.

VARA JA VARA ULE ANDMISE KORD

9.1.

Sihtasutuse vara moo dustub Sihtasutusele asutaja ja teiste isikute poolt i.ileantud varast,
annetustest, toetustest, muudest Sihtasutusele eraldatud voi Sihtasutuse tegevuse kaigus
laekunud vahenditest ning muudest allikatest saadud tulust.
Sihtasutusele uleantav raha kantakse i.ile Sihtasutuse pang akontol e. Sihtasu tuse Juhatus
korraldab Sihtasutusele tlleantud raha investeerimise Noukogu otsustes satestatud
korras.
Muu Sihtasutusel e i.ileantava vara votab vastu Juhatus vastava ulean dmis-vastuvotuakti
voi lepinguga. luhatus hin da b Sihtasutusele uleantava vara ja teeb muud vajalikud
teh ingud ja toimi ngud vara illemineku ks Sihtas utuse omandisse.
Sihtasutus ei vota vastu cigusaktidega, heade kommetega voi Sihtasutuse ees rnarkidega
vastuo lus olevat vara. Sihtasutus ei ve ta vastu vara uleandjalt, kelle tegevus on
vastuo lus Sihtasutuse eesmarkidega.
Sihtasutuse vara kasu tamise j a kasutamise korraldam ine on Juhatuse padevuses,
Sihtasutuse vara kasu tamise ja kasutamise tapsema korra keh testab Noukogu.
Sihtasutuse vara kasu tamise ja kasutamisega seotud kusimuste otsustamisel jargib
l uhatus Sihtasutuse eesmarke, poh ikirj a ning sea dust, samuti Noukogu seaduslikke
korral dusi .
Sihtasutuse vara kasutatakse ja kasutatakse Sihtasutuse pohikirja punktis 2.2 satestatud
eesmarkide l.
Sihtasutus ei jaga oma vara voi tulu ega anna mate riaalset abi voi rahali selt hinnatavaid
soo dus tusi , seal hulgas ei anna ega taga laene, oma asutajale, juhtimis- voi kontrollorgani
liikmele, Sihtasutusele annetusi teinud isiku le voi sellise isiku juhtimis- voi
kontrollorgani liikme le ega nimetatud isikutega seotud isikute le.

9.2.

9.3.

9.4 .

9.5.
9.6.
9.7 .

9.8.
9.9 .

10.

ARUANDLUS JA KONTROLL, AUDIITORI MAARAMISE JA .
TAGAS IKUTSUMISE KOR D

10.1.
10.2.

Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus lah tudes c igusaktidest.
Parast majandusaasta loppu koostab j uhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegev usar uande seadusand luses satestatud korras.
Audi itor i nimetab Noukogu, maarates kindlaks ka audiitori tasustami se korra.
Sihtasutuse audiit ori nim etab noukcgu kaheks aastaks.
Audiitori voi b noukogu rnojuval pohjusel enne tah taega tagasi kutsuda, kui kc ik
nou kogu liikmed on audiitori tagasikutsumise poolt. Noukogu otsuses tuleb markida
pohjus , miks audiitor tagasi kutsutakse .

10.3.
10.4.
10.5.

11.

POHIKIRJA MU UTMINE
Parast sihtasutuse registrisse kandmist voib asutaja Narva Linnavol ikogu otsuse pohjal
poh ikirj a muuta uksnes muutun ud asjao lude arvesse votmiseks, jargides sihtasutuse
eesmarki.

12.

UHINEMINE , JAGUNEMINE JA LOPETAMINE

12.1.

Sihtasutuse iihinem ise, jagunemise ja lcpetamise otsustab Sihtasutuse asutaja.
Sihtasutuse tlhinem ine, j agunemine ja lopetami ne toimub seaduses satestatudkorras.
Sihtasutus lopetatakse Sihtasustuse asutaja otsusega, Na rva Linnavolikogu otsuse alusel,
kui Sihtasutuse lopetamiseks on mojuv pohjus , eelkoige siis , kui Sihtasutuse
tegutsemine osutub mittevajalikuks voi kui Sihtasutuse vara on Sihtasutuse eesmargi
saavutamiseks ebapiisav .
Sihtasutuse lop etarn isel parast volausaldaj ate koigi nouete rahuldamistja raha
deponeerimist jarele j aanud vara antakse asutajale.

12.2.

12.3.

