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Vene Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 04.12.2013 nr 178

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 35 lg 2 ja Tallinnapõhimääruse § 52 lg 7
alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Vene Kultuurikeskus(edaspidi kultuurikeskus) on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi
kultuuriväärtusteamet) hallatav asutus.

 (2) Kultuurikeskuseametlik nimetus on:
 1)  eesti keeles VeneKultuurikeskus;
 2)  inglise keelesRussian Cultural Centre;
 3)  vene keelesЦентрРусскойКулътуры.

 (3) Kultuurikeskus asubTallinnas. Kultuurikeskuse aadress on Mere pst 5, 10111 Tallinn.

 (4) Kultuurikeskusel onoma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning
dokumendiplangid.Kultuurikeskusel on oma sümbol.

 (5) Kultuurikeskustegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

 (6) Kultuurikeskuse põhimäärusekinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi
linnavalitsus)kultuuriväärtuste ameti ettepanekul.

 (7) Kultuurikeskus juhinduboma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriväärtuste ameti
juhatajakäskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Struktuur

 Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel kultuuriväärtusteametiga kooskõlastatult õigus moodustada
struktuuriüksusi.

§ 3. Tegevusvaldkondja ülesanded

 (1) Kultuurikeskuse tegevusvaldkondon Tallinna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, vaba aja
veetmisevõimaluste loomine, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi hoidmine jaarendamine.

 (2) Tegevusvaldkonnasttulenevalt täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
 1)  kontsertide,etenduste, festivalide, konkursside, näituste ja koolituste korraldamine;
 2)  pühade jatähtpäevade tähistamine;
 3)  pärimuskultuurilpõhineva huvitegevuse korraldamine;
 4)  huviringiteenuseosutamine;
 5)  kultuuriprojektidealgatamine ja osalemine ühisprojektides;
 6)  kultuuriseltsideleja mittetulundusühingutele tegevusvõimaluste loomine ja koostöö arendamine.

 (3) Kultuurikeskustäidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 (4) Kultuurikeskusel onõigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid,mille hinnad
kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4. Vara, vahendidja eelarve

 (1) Kultuurikeskus onlinnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriväärtusteamet andnud
oma valitsemisel oleva vara.
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 (2) Kultuurikeskuskasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannetetäitmiseks.
Kultuurikeskus võib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguidüksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud
korras. Kultuurikeskuse valduses olevalinnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

 (3) Kultuurikeskus võibavalik-õiguslikelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt,mittetulundusühingutelt ja
üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, misvõetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud
korras. Eraldistestja annetustest peab kultuurikeskus teavitama kultuuriväärtuste ametit ningtagama nende
kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahenditekasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

 (4) Kultuuriväärtusteameti juhataja kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes TallinnaLinnavolikogu (edaspidi
linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest jakultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse eelarve
alusel.

§ 5. Juhtimine

 (1) Kultuurikeskustjuhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korrasametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Kultuurikeskusedirektoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja
kohustusikultuuriväärtuste ameti juhataja.

 (3) Kultuurikeskusedirektor:
 1)  juhibkultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
 2)  korraldabkultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhibkultuurikeskuse
majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö,vastutab kultuurikeskuse üldise olukorra ja
arengu, linnavara säilimise ningeelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest
kultuurikeskuselekinnitatud eelarve piires;
 3)  teeb linna nimeltehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks kultuurikeskuselelinna
eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinnaõigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves
kavandatud tulude täitmise jalaekumise;
 4)  tagabfinantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korrasisiklikku vastutust
kultuurikeskuse finantstegevuse seaduslikkuse jaotstarbekuse eest;
 5)  tagab kultuurikeskuseeelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriväärtusteametile
Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmistpidevalt ja esitab vajaduse korral
kultuuriväärtuste ametile eelarve muutmiseettepanekuid;
 6)  vastutab kultuurikeskustteenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabeõigeaegse
edastamise eest;
 7)  tagab riigi jaTallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannetekoostamise ja
tähtaegse esitamise;
 8)  tegutseb kultuurikeskusenimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja-
asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitabselleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi
või Tallinna õigusaktid näevadteisiti ette;
 9)  kinnitabkooskõlastatult kultuuriväärtuste ametiga kultuurikeskuse struktuuri jatöötajate koosseisu ning
töötajate töö tasustamise korra;
 10)  kinnitab töötajateametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusija kohustusi
töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
 11)  kehtestabkultuurikeskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorraldusereeglid;
 12)  annab oma pädevusepiires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollibnende
täitmist;
 13)  korraldabkultuurikeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuetelahendamist;
 14)  tagabkultuuriväärtuste ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;
 15)  täidab muidülesandeid.

 (4) Kultuurikeskusedirektorit asendab direktori asetäitja.

§ 6. Aruandlus jakontroll

 (1) Kultuurikeskuseraamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktidekohaselt.
Kultuurikeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktideskehtestatud korras ja tähtpäevaks.

 (2) Kultuurikeskusejuhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriväärtuste amet.

 (3) Teenistuslikkujärelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostablinnavalitsus.

§ 7. Ümberkorraldamineja tegevuse lõpetamine

 (1) Kultuurikeskuseümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu
linnavalitsuseettepanekul.

 (2) Kui kultuurikeskuseümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevadkultuurikeskuse
ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle temaõigusjärglasele, selle puudumise korral aga
kultuuriväärtuste ametile.
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 (3) Kultuurikeskusetegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8. Määrusekehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrus nr 36 �VeneKultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine"
tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär
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