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Abja Noortekeskuse asutamine
ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõigete 1 ja 2, Abja
valla põhimääruse § 34 lõike 2 alusel.

§ 1 Asutada Abja Vallavalitsuse hallatav asutus Abja Noortekeskus

§ 2  Kinnitada Abja Noortekeskuse põhimäärus (lisatud määrusele)

§ 3Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 21.06.2007 määrus nr 55 «Abja Noortetoa põhimääruse
kinnitamine»

§ 4Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Villu VÕSA

Abja Vallavolikogu
määrus

lisa 13263778

Abja Noortekeskuse põhimäärus

KINNITATUD
Abja Vallavolikogu17.12.2009määrusega nr 4

ABJA NOORTEKESKUS

PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED

§ 1 Abja Noortekeskus (edaspidi Noortekeskus) on Abja Vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2 Abja Noortekeskuse postiaadress on Kooli 2 Abja-Paluoja linn Viljandimaa 69403.

§ 3 Abja Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, vallavolikogu
ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4 Noortekeskuse kõrgemalseisvaks organiks on Abja Vallavalitsus.

§ 5 Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulu üksnes põhimääruses toodud
eesmärkide saavutamiseks.

§ 6 Noortekeskus on oma eelarvega Abja valla eelarve koosseisus. Noortekeskuse raamatupidamist korraldab
Abja Vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 7 Noortekeskuse tegevus on suunatud eelkõige Abja valla noortele.

§ 8 Noortekeskus on avatud 20 tundi nädalas noorsootöö meetodil.

2. EESMÄRK JA ÜLESANDED
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§ 9 Noortekeskuse eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma
vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.

§ 10 Vastavalt eesmärgile noortekeskus:

1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, toetab noorte omaalgatust;

2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;

3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;

4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;

5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ja -projekte;

6) edendab kohalike noorte kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;

7) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;

8) korraldab projektlaagreid.

3. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 11 Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikult omavalitsuselt ning teistelt noorsootööga tegelevatelt
institutsioonidelt;

2) osaleda vabariiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ning töögruppide tegevuses;

3) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigivara;

4) kooskõlastatult vallavalitsusega määrata hinnad oma teenustele;

4. JUHTIMINE, TÖÖKORRALDUS JA REVIDEERIMISE KORD

§ 12 Noortekeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse Abja vallavanem. Juhatajaga sõlmib, muudab ja
lõpetab töölepingu vallavanem

(1) Noortekeskuse juhataja õigused:

1) Teha vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve muutmise ja
kinnitamise kohta.

2) Koostada noortekeskuse eelarve ja esitada vallavalitsuse kaudu volikogule kinnitamiseks.

3) Hinnata, analüüsida ning teha omapoolseid ettepanekuid Noortekeskuse töö planeerimiseks.

4) Kontrollida ja teha ettepanekuid eelarveliste vahendite ja muude vahendite kasutamise ja materiaalse baasi
arendamise kohta.

5) määrata personali koosseis vastavalt kinnitatud eelarvele.

6) sõlmida ülesannete täitmiseks lepinguid ning teha muid tehinguid oma pädevuse piires ja vastavalt seadusega

(2) Noortekeskuse juhataja kohustused:

1) juhtida Noortekeskuse tegevust ja vastutada asutusele pandud ülesannete täitmise eest;

2) tegutseda Noortekeskuse nimel ja esindada teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

3) käsutada Noortekeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;

4) kehtestada Noortekeskuse sisekorraeeskirjad ja kooskõlastada vallavalitsusega;

5) teha ettepanekuid Noortekeskuse tegevuse arendamiseks;

6) täita talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 13 Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 14 Noortekeskuse tegevust kontrollivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.
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5.VARAD JA VAHENDID

§ 15 Noortekeskuse varad ja vahendid moodustuvad Abja Vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ning
väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud.

§ 16 Noortekeskuse ülalpidamise kulud kaetakse Abja valla eelarvest.

§ 17 Noortekeskuse finantseerimise aluseks on eelarve, mille kinnitab Abja Vallavolikogu.

§ 18 Noortekeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid nii kodu kui välismaa organisatsioonidelt,
fondidelt, sponsoritelt ja üksikisikutelt, õppemaksudest, tasulistest teenustest, oksjonitest jm saadavatest
tuludest.

§ 19 Noortekeskuse rahalisi vahendeid kasutatakse põhimääruses sätestatud tegevuse arendamiseks.

6.ARUANDLUS

§ 20 Noortekeskus on aruandekohustuslik Abja Vallavolikogu ja Abja Vallavalitsuse ees.

7. NOORTEKESKUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 21 Noortekeskuseühinemiseks, jagunemiseks, ümberkujundamiseks ja lõpetamiseks teeb ettepaneku
vallavolikogulevallavalitsus või volikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon.

§ 22 Noortekeskuse ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu
seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.
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