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HIIUMAA LOODUS- JA TEGEVUSKESKUSE PÕHIMÄÄRUS 

 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Nimi 

Asutuse nimi on Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus.  

§ 2. Haldusala  

Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus on Käina Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatav 

asutus. 

§ 3. Asukoht 

Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse postiaadress on Mäe tänav 4, Käina alevik, Käina vald, 

Hiiumaa, sihtnumber 92101. 

§ 4. Eelarve, arvelduskonto ja sümboolika  

Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskusel on oma arvelduskonto, eelarve ja sümboolika.  

 

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID 

 

§ 5. Eesmärk ja selle täitmine 

(1)Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus tegevuse eesmärk on külastuskeskuse rajamine Käina 

valda ja selle haldamine suurendamaks Hiiumaa turismipotentsiaali, toetada seeläbi 

ettevõtlust ja elukeskkonda 

(2) Tegevuse eesmärkide täitmiseks Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus: 

1) valitseb ja arendab tema bilansis olevat vara; 

2) korraldab külastuskeskuse teenuse pakkumist;  

3) tutvustab Hiiumaad kui loodusturismi ja loodussõbraliku turismi sihtkohta ning Hiiumaad 

kui Lääne-Eesti Biosfääri programmiala; 

4) tegeleb turismihooaega pikendavate üritustega Hiiumaa külastuskeskkonna parandamiseks  

 

3. peatükk TÖÖTAJAD 

 

§ 6. Töötajad 

Töötajate koosseisu ja hallatava asutuse struktuuri kinnitab Vallavalitsus.  

§ 7. Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus 

(1) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab juhataja. 

(2) Töötajatel on õigus esitada juhatajale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 

 

4. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

 

§ 8. Juhataja 

(1) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse 

Vallavalitsus ning kellega vallavanem sõlmib, muudab ja ütleb töölepingu. 

(2) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse juhataja: 

1) tagab Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse põhiülesannete täitmise ning vastutab 

Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase 

kasutamise eest; 



2) on Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse seaduslik esindaja, korraldab Hiiumaa 

Loodus- ja Tegevuskeskus tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest; 

3) tagab põhimäärusest kinnipidamise; 

4) valitseb Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus vara Käina Vallavolikogu (edaspidi 

vallavolikogu) poolt kehtestatud korras; 

5) töötab välja ja kinnitab Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse töökorralduse reeglid, 

töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani; 

6) kinnitab Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse töötajate ametijuhendid, tegevusplaanid, 

töötasustamise süsteemi ja töötasud; 

7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse töötajaga; 

8) esitab eelarve projekti Vallavalitsuse kehtestatud tähtaegadel; 

9)  täidab töötervishoiu-ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid; 

10) annab Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja teeb 

korraldusi Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse töö sisemiseks korraldamiseks.  

 

5. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

 

§ 9. Vara valitsemine 

(1) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse kasutuses oleva vara moodustab tema bilansis olev 

vara, mis on temale Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt valitsemiseks antud (maa, 

hooned, rajatised, seadmed, inventar ja mu vara). 

(2) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus valitseb vallavara Vallavolikogu kehtestatud korras. 

(3) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse eelarve on vallaeelarve üheks osaks, milles leiavad 

kajastamist kõik tulud ja kulud. 

(4) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus võib osutada tasulisi teenuseid. 

(5) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab Vallavalitsus. 

(6) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse tuludeks on: 

1) eraldised vallaeelarvest; 

2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt; 

3) põhitegevusega seotud tasulised teenused; 

4) annetused füüsiliselt- ja juriidilistelt isikutelt; 

5) muud seadusega lubatud laekumised. 

 

6. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

 

§ 10. Järelevalve 

Järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb Vallavalitsus. 

§ 11. Aruandlus  

Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides 

ettenähtud korras ja tähtaegadel.  

 

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

 

§ 12.  Korralduslikud küsimused 

(1) Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse 

lõpetamine toimub Vallavolikogu otsusel. 

(2) Põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskuse 

juhataja kooskõlastatult Vallavalitsusega. 


