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RAKVERE  SPORDIKESKUSE 
 

P Õ H I M Ä Ä R U S 
 

 
 

I ÜLDSÄTTED 
 

1.Rakvere Spordikeskus (edaspidi spordikeskus) on Rakvere linnavalitsuse hallatav 
asutus, mille põhieesmärgiks on Rakvere linna elanikele spordi- ja kultuuriteenuste 
osutamine Rakvere linna omandis või kasutuses olevates spordihoonetes- ja rajatistes. 
 
2.Spordikeskus ei ole juriidiline isik ning registreeritakse riigi ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Spordikeskusel on oma nimega pitsat ning 
Rakvere linna kontsernikonto koosseisu kuuluv arvelduskonto pangas. 
 
3.Spordikeskus asub Rakveres ja tema postiaadress on Kastani tn.12, 44307 Rakvere. 
 
 
 

II  SPORDIKESKUSE  TEGEVUS 
 
4.Põhieesmärgi saavutamiseks spordikeskus:  
4.1.korraldab Rakvere linna omandis või kasutuses olevate spordihoonete ja –rajatiste 
valitsemist ja kasutamist; 
4.2.korraldab ja aitab korraldada õppe- ja treeningtööd ning Rakvere linnas toimuvaid 
spordivõistlusi, festivale, kontserte, teatrietendusi, seminare, kursuseid, konverentse, 
näitusi, näitusmüüke ning teisi spordi- ja kultuuriprojekte; 
4.3.annab oma pädevuse piires konsultatsioone ja metoodilist abi; 
4.4.osutab toitlustus- reklaami-, transpordi ning muid teenuseid; 
4.5.tagab informatsiooni kättesaadavuse osutatavate teenuste kohta. 
 
5.Spordikeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste loetelu ning nende osutamise 
tingimused ja korra kinnitab Rakvere linnavalitsus. 
 
 
 

III  SPORDIKESKUSE  JUHTIMINE 
 
6.Spordikeskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ning vastavasisuliste 
ettepanekute tegemiseks moodustab Rakvere linnavolikogu seitsmeliikmelise 
spordikeskuse nõukogu. Nõukogu liikmed nimetatakse neljaks aastaks. 
 
7.Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kelle ülesandeks on 
nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine. 



 
8.Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda 
aastas. 
 
9.Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt neli nõukogu 
liiget. Nõukogu otsused võetakse vastu istungist osavõtvate nõukogu liikmete 
häälteenamusega. 
 
10.Nõukogu arutab, annab hinnanguid ja võtab vastu otsuseid kõikides küsimustes, 
mida nõukogu liikmed, Rakvere linnavolikogu, Rakvere linnapea või spordikeskuse 
direktor on nõukogule seisukoha võtmiseks esitanud. 
 
11.Nõukogu istungitest võtab sõnaõigusega osa spordikeskuse direktor. 
 
12.Tööd nõukogu liikmena ei tasustata. 
 
13.Spordikeskuse tööd juhib direktor, kes valitakse üldjuhul Rakvere linnavalitsuse 
korraldatud avaliku konkursi korras. Direktori kinnitab linnapea ettepanekul ametisse 
Rakvere linnavalitsus. 
 
14.Spordikeskuse direktor täidab Rakvere linnavolikogu ja Rakvere linnavalitsuse 
otsustest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid 
ülesandeid, sealhulgas: 
14.1.võtab tööle ja vabastab töölt spordikeskuse töötajad, sõlmib nendega töölepingud 
ning kinnitab ametijuhendid; 
14.2.kinnitab spordikeskuse töösisekorraeeskirja; 
14.3.kinnitab spordikeskuse valitsemisel olevate spordiehitiste ja -rajatiste kasutamise 
eeskirjad; 
14.4.esindab spordikeskust ja tegutseb spordikeskuse nimel; 
14.5.käsutab spordikeskuse vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas seadustega, Rakvere 
linnavolikogu ja Rakvere linnavalitsuse otsustega ning kinnitatud eelarvega; 
14.6.tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ning kannab 
vastutust spordikeskuse üldseisundi, arengu, varade säilimise ja rahaliste vahendite 
õiguspärase kasutamise eest. 
 
15.Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötajate palgaastmed kinnitab 
Rakvere linnavalitsus. 

 
 
 

IV  VARA  JA  FINANTSEERIMINE 
 

16.Spordikeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva 
põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Rakvere linnavara valitsemist, 
kasutamist ja käsutamist sätestavatele õigusaktidele. 
 
17.Spordikeskuse valduses olev linna vara kajastub spordikeskuse bilansis. 
 
18.Spordikeskust finantseerib Rakvere linn oma eelarvest. Spordikeskuse tulud on 
Rakvere linna eelarve tulud. 



 
19.Spordikeskuse eelarve kinnitab Rakvere linnavolikogu. Spordikeskuse kulude 
finantsplaani (alaeelarve) kinnitab Rakvere linnavalitsus. 
 
20.Spordikeskus korraldab oma raamatupidamisarvestust ning esitab raamatupidamis- 
ja statistilisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras. 
 
21.Spordikeskuse finantsmajandusliku tegevuse revideerimist korraldab Rakvere 
linnavalitsus. 
 
 
 

V  SPORDIKESKUSE  TEGEVUSE  ÜMBERKORRALDAMINE  JA  
LÕPETAMINE 

 
22.Spordikeskuse tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Rakvere 
linnavolikogu. 
 
23.Spordikeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab Rakvere 
linnavalitsus. 


