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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 

põhikirja muutmine 

 

 

Sihtasutuste seaduse § 41 lõigete 1 ja 3 alusel muuta Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 

põhikirja järgnevalt: 

1. Asendada põhikirja punktis 9.4 sõnad „Rahvakultuuri Keskus“ sõnadega „Eesti 

Rahvakultuuri Keskus“.  

2. Täiendada põhikirja punkti 172 järgmiselt: 

„Sihtasutus korraldab oma arvestusteenuseid Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. Muul viisil 

võib sihtasutus korraldada arvestusteenuseid üksnes kokkuleppel 

Rahandusministeeriumiga.“. 

3. Sõnastada põhikirja punkt 174 järgmiselt:  

„Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele 

vastavalt nõukogu kinnitatud finantsplaani, mis on sihtasutuse eelarve koostamisel aluseks.“. 

4. Asendada põhikirja punktis 21 sõnad „viis aastat“ sõnadega „kuni viis aastat“.  

5. Sõnastada põhikirja punkt 26 järgmiselt: 

„Sihtasutuse juhatuse liige tuleb valida avaliku konkursi korras. Sõlmitud juhatuse liikme 

lepingut võib avalikku konkurssi korraldamata pikendada üks kord. Juhul, kui sihtasutuse 

juhatuse liikme ametikohta ei ole võimalik mõjuval põhjusel avaliku konkursi korras täita, 

määrab nõukogu sihtasutuse asutaja nõusolekul juhatuse liikme avalikku konkurssi 

korraldamata.“. 

6. Täiendada põhikirja punkti 272 kolmandat lauset järgmiselt: 

„, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu.“.  

7. Täiendada põhikirja punktiga 274 järgmiselt: 

 „274. Juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme 

volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu 

jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal 

kehtinud kuutasust.“. 

  



8. Täiendada põhikirja punkti 34.4 pärast sõna „tegevuskava“ järgmiselt: 

„ ning eelarve enne majandusaasta algust;“. 

9. Jätta põhikirja punktist 34.5 välja sõnad „eelarve ja“. 

10. Jätta põhikirja punktist 35 välja teine lause „Nõukogu liikmetel on õigus osaleda juhatuse 

koosolekul.“. 

11. Jätta põhikirja punktist 421 välja sõnad „või organ“ ning asendada sõnad „ei täidetud“ 

sõnadega „ei ole täidetud“.  

12. Sõnastada põhikirja punkti 422 esimene lause järgmiselt: 

„Nõukogu liikmega töövõtulepingu või muus vormis tasustatud töösuhte alustamiseks 

sihtasutusega on enne vajalik kõigi teiste nõukogu liikmete kirjalikult taasesitatavas vormis 

antud nõusolek.“. 

13. Sõnastada põhikirja punkt 43 järgmiselt: 

„Kui nõukogu liige soovib sõltumata põhjusest astuda liikme kohalt tagasi, peab ta esitama 

asutajale kirjaliku avalduse.“. 

14. Sõnastada põhikirja punkti 45 teine lause järgmiselt: 

„Avaldusele lisatakse uue liikme nõusolek liikmeks saamiseks.“. 

15. Sõnastada põhikirja punkti 48 neljas lause järgmiselt: 

„Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse § 88 lõike 3 alusel rahandusministri kehtestatud 

nõudeid nõukogu koosoleku protokolli kantavate andmete ja protokolli vormi, samuti 

riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise kohta, kui need 

on kehtestatud.“.  

16. Jätta põhikirja punkti 52 teisest lausest välja sõnad „allkirjastatud või elektrooniliselt 

saadetud kirjalikud“. 

17. Jätta põhikirja punkti 57 teisest lausest välja sõnad „ja see saadetakse koheselt asutajale“. 

18. Jätta põhikirja punkti 66 esimesest lausest välja sõnad „hiljemalt nelja kuu jooksul“ ning 

täiendada punkti kolmanda lausega „Sihtasutus kohustub kinnitama majandusaasta aruande 

ja esitama selle registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.“.  

19. Sõnastada põhikirja punkt 67 järgmiselt:  

„Koos aruandega kinnitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust 

aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning 

näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude 

summa, kus eristatakse põhikirja punktis 271 nimetatud juhatuse liikmele makstud 

täiendavat tasu.“. 

20. Täiendada põhikirja punktiga 671 järgmiselt:  

„67¹. Kui sihtasutus vastab audiitortegevuse seaduse § 99 lõikes 1 sätestatud tingimustele, 

rakendab sihtasutus juhtimisel jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning 

kirjeldab nende järgimist majandusaasta aruandes.“. 

21. Võttes arvesse käskkirja punktides 1–20 nimetatud põhikirja muudatusi kinnitada Eesti 

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse põhikirja uus redaktsioon (lisatud). 

 



22. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhatusel esitada käskkiri ja põhikirja uues 

redaktsioonis terviktekst mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmiseks. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Piret Hartman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


