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Kiili Valla Noortekeskuse põhimäärus

 
1.peatükk

ÜLDSÄTTED
 
§ 1. Keskuse nimi
Keskuse nimi on Kiili Valla Noortekeskus (edaspidi keskus).

§ 2. Keskuse asukoht
Keskuse asukoht on Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa.

§ 3. Liik ja haldusala
(1) Keskus on Kiili  Vallavalitsuse  (edaspidi  vallavalitsus)  hallatav  asutus,  kes täidab talle
põhimäärusega pandud ülesandeid. 
(2)  Keskus  juhindub  oma  tegevuses  seadustest  ja  muudest  riiklikest  õigusaktidest,  Kiili
Vallavolikogu  (edaspidi  vallavolikogu)  ja  vallavalitsuse  õigusaktidest  ning  käesolevast
põhimäärusest.

§ 4. Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika
(1) Keskusel on Kiili valla (edaspidi vald) eelarves oma eelarve.
(2) Keskusel on oma nimetusega pitsat, millel võib kasutada oma sümboolikat.
(3) Keskusel on oma sümboolika.

§ 5. Keskuse aruandekohustuslikkus
Keskus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust
ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6. Haldusmenetlus
Keskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid,
arvestades seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

 
§ 7. Keskuse tegevusvaldkond ja eesmärk 
(1)  Keskuse  tegevusvaldkond  on  korraldada  noorte  vaba  aja  veetmist  ning  noorsootöö
tegevuse arendamist Kiili vallas. 
(2) Keskuse eesmärk on luua valla noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning
arendavaks tegevuseks, lähtudes noorte huvidest ja vajadustest.  

§ 8. Keskuse struktuur



(1) Keskusel on noorteosakond vanusele 7-26 eluaastat:
(2) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus

§ 9. Keskuse ülesanded
(1) Keskuse ülesanded on:
1) noorsootöö teenuste osutamine ning noorte vaba aja veetmise korraldamine lähtudes avatud
noorsootöö metoodikast;
2) korraldada noortele suunatud projekte ning üritusi;
3) tegeleda noorsootöö arendustegevusega;
4) osaleda noorsootööalastel täiendkoolitustel;
5) korraldada noortele koolivaheaja programme;
6) kaardistada noorte infovajaduse, kasutades sobivaid meetodeid;
7) teeb koostööd noorsootöö valdkonnas;
8) nõustada noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni; 
(2)  Keskusel  on  temale  pandud  ülesannete  täitmiseks  õigus  saada  vallavalitsuselt  ja
vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt andmeid, mis on vajalikud keskusele pandud ülesannete
täitmiseks, teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse parandamiseks. 

3. peatükk
JUHTIMINE

§ 10. Juhataja
(1) Keskust juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud
ametiisik.
(2) Juhatajat asendab tema äraolekul juhataja käskkirjaga määratud töötaja.
(3) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. 
(4) Juhatajaks võib määrata isiku, kellel on omandatud kõrgharidus.
 
§ 11. Juhataja ülesanded
Juhataja: 
1) tagab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise;
2) koostab keskuse arengukava ja tegevuskava projekti; 
3) sõlmib ja lõpetab töölepingud keskuse personaliga, määrab kindlaks töötajate ülesanded,
kinnitab ametijuhendid;
4) organiseerib töötajate täiendkoolitusi;
5) esindab keskust suhetes asutustega, ettevõtetega ja isikutega ning teeb oma pädevuse piires
tehinguid,  mis  on  vajalikud  keskuse  igapäevaseks  tegevuseks  ning  tulenevad  käesolevas
põhimääruses sätestatud ülesannetest;
6) kinnitab keskuse sisekorraeeskirjad ja päevakava;
7) koostab eelarve projekti ja eelarveaasta tööplaani; 
8) esitab vallavalitsusele ja volikogu komisjonile ülevaate keskuse tegevuse kohta üks kord
aastas.

4. peatükk
VARA JA FINANTSEERIMINE

§ 12. Keskuse vara
Keskuse  vara  moodustavad  omaniku  poolt  sihtotstarbeliseks  kasutamiseks  ja  valdamiseks
antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
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§ 13. Keskuse finantseerimine 
Keskust finantseeritakse:
1) vallaeelarvest;
2) fondidest ja toetustest;
3) ürituste korraldamise tuludest ja teenuste osutamisel saadud vahenditest;
4) põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisel omavalmistatud esemete müügist.
5) muudest vahenditest

§ 14. Järelevalve
Järelevalvet keskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk
TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 15. Keskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine
Keskuse tegevuse korraldab ümber ja lõpetab volikogu. 

6. peatükk
LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Keskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine
Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu. 
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