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Lasnamäe Spordikompleksi põhimäärus

Vastu võetud 06.11.2013 nr 176

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

§ 1. Üldsätted

 (1) LasnamäeSpordikompleks (edaspidi spordikompleks) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse(edaspidi linnaosa
valitsus) hallatav asutus.

 (2) Spordikompleksiametlik nimetus on:
 1)  eesti keeles LasnamäeSpordikompleks;
 2)  inglise keeles LasnamäeSportcentre;
 3)  vene keelesСпортивныйЦентр Ласнамяэ.

 (3) Spordikompleks asubTallinnas. Spordikompleksi aadress on Pae tn 1, 11411 Tallinn.

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

 (5) Spordikompleks tegutsebtalle kinnitatud eelarve piires.

 (6) Spordikompleksipõhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi
linnavalitsus)linnaosa valitsuse ettepanekul.

 (7) Spordikompleksjuhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanemahaldusaktidest ning
käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Struktuur

 Oma ülesannete täitmiseks on spordikompleksil linnaosavalitsusega kooskõlastatult õigus moodustada
struktuuriüksusi.

§ 3. Eesmärk ja ülesanded

 (1) Spordikompleksi eesmärkon luua Lasnamäe linnaosas tervise-, harrastus- ja võistlusspordigategelemiseks
tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, andasportimiseks ja spordiürituste tarbeks
kasutusse spordisaale, välispordiväljakuidja spordiinventari.

 (2) Eesmärgist tulenevalttäidab spordikompleks järgmisi ülesandeid:
 1)  loob tingimusedtervise-,harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
 2)  soodustab laste,noorte ja puuetega inimeste sportimist;
 3)  eelistabsportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaidspordiorganisatsioone, kes
korraldavad sporditegevust Tallinna lastele,noortele ja puuetega inimestele;
 4)  korraldab võivõimaldab korraldada spordiüritusi ning loob selleks sobivad tingimused;
 5)  annab kasutussespordisaale, välispordiväljakuid ja spordiinventari;
 6)  haldab ja parendabtema valdusse antud kinnistut ja muud vara;
 7)  korraldab muudasutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 (3) Spordikompleksil onõigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid,mille
hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.
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§ 4. Vara, vahendidja eelarve

 (1) Spordikompleks on linnavaravalitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud
omavalitsemisel oleva vara.

 (2) Spordikomplekskasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannetetäitmiseks.
Spordikompleks võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguidüksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud
korras. Spordikompleksi valduses olevalinnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud
korras.

 (3) Spordikompleks võibsihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastuvõtta
eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktideskehtestatud korras. Eraldistest ja
annetustest peab spordikompleks teavitamalinnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud
võiannetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

 (4) Linnaosa vanemkinnitab spordikompleksi eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi
linnavolikogu)kinnitatud linna eelarvest ja spordikompleksi ettepanekust. Spordikompleksikulud kaetakse
eelarve alusel.

§ 5. Juhtimine

 (1) Spordikompleksi juhibdirektor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse javabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Spordikompleksidirektoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusilinnaosa
vanem.

 (3) Spordikompleksidirektor:
 1)  juhib spordikompleksi,tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
 2)  korraldab spordikompleksivalduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib
spordikompleksimajandustegevust, tagab spordikompleksi tulemusliku töö, vastutab spordikompleksiüldise
olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahenditeõiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise
eest spordikompleksilekinnitatud eelarve piires;
 3)  teeb linna nimeltehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks spordikompleksilelinna
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
spordikompleksi finantstegevuse seaduslikkuse jaotstarbekuse eest;
 5)  tagab spordikompleksieelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsuseleTallinna
õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevaltja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele
eelarve muutmise ettepanekuid;
 6)  vastutab spordikompleksiteenindavale 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 spordikompleksinimel 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 linnaosa vanemaga spordikompleksi struktuuri ja töötajatekoosseisu ning töötajate
töö tasustamise korra;
 10)  kinnitab töötajateametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusija kohustusi
vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 11)  kehtestab spordikompleksisisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
 12)  annab oma pädevusepiires spordikompleksi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollibnende
täitmist;
 13)  korraldab spordikompleksilesaabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
 14)  täidab muid tallepandud ülesandeid.

 (4) Spordikompleksi direktoritasendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6. Aruandlus jakontroll

 (1) Spordikompleksi raamatupidamisarvestustja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt.
Spordikompleksesitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras jatähtpäevaks.

 (2) Spordikompleksijuhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

 (3) Teenistuslikkujärelevalvet spordikompleksi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostablinnavalitsus.
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§ 7. Ümberkorraldamineja tegevuse lõpetamine

 (1) Spordikompleksi ümberkorraldamiseja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul.

 (2) Kui spordikompleksiümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad
spordikompleksiümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, sellepuudumise korral aga
linnaosa valitsusele.

 (3) Spordikompleksitegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8. Määrusekehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 1995 määrusega nr 74kinnitatud �Lasnamäe Spordikompleksi põhikiri"
tunnistataksekehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär
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