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VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUSE 
P Õ H I M Ä Ä R U S 

 

I. ÜLDSÄTTED 

1. Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus (edaspidi keskus) on Albu Vallavalitsuse hallatav 
asutus, mille põhiülesanneteks on tingimuste loomine: 
1.1. puhke- ja vaba aja veetmiseks; 
1.2. spordiürituste korraldamiseks; 
1.3. konverentside, seminaride ja koolituste korraldamiseks; 
1.4. noortespordi, koolispordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks. 

2. Keskuse asukohaks on Mägede küla, Albu vald, Järvamaa ja aadressiks Mägede küla, 
73412 Albu vald, Järvamaa. 

3. Keskuse kõrgemalseisvaks organiks on Albu Vallavalitsus. 

4. Keskuse kasutuses olevad maa, hooned ja muu vara on Albu valla vara, mis on antud 
keskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks. 

5. Keskusel on oma eelarve Albu valla eelarves, mille kinnitab Albu Vallavolikogu. 

6. Keskus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, vallavolikogu ja -valitsuse 
õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.  

II. TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE 

7. Keskus koostab tegevuskava vastavalt tema põhiülesannetele. Tegevuskava esitatakse 
arvamuse avaldamiseks Albu Vallavolikogu kultuuri-ja hariduskomisjonile eelneva aasta 
1. novembriks.  

8. Keskuse tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse Albu 
Vallavalitsus. Juhataja äraolekul asendab teda juhataja poolt määratud isik. 

9. Keskuse juhataja: 
9.1. korraldab keskuse tööd;  
9.2. koostab keskuse eelarve kava ja esitab selle Albu Vallavalitsusele;  
9.3. sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepinguid ning täidab muid tööandja 
ülesandeid;  
9.4. määrab personali koosseisu, palgad, lisatasud ja preemiad vastavuses keskuse eelarvega 
ning juhindudes vallavolikogu õigusaktidest;  
9.5. koostab ja kinnitab keskuse töösisekorraeeskirja ja vajadusel töötajate ametijuhendid;  
9.6. esindab keskust erivolituseta ja sõlmib keskuse nimel lepinguid;  
9.7. käsutab keskuse rahalisi vahendeid kinnitatud eelarve ja sihtotstarbeliselt eraldatud 
vahendite piires;  
9.8. käsutab keskuse valduses olevat vallavara, sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega 
lepinguid ja sooritab muid tehinguid Albu Vallavolikogu poolt kehtestatud korras;  
9.9. annab oma pädevuse piires käskkirju;  
9.10. on aruandekohustuslik Albu Vallavalitsuse ees.  

10. Keskuse sisulise töö toetamiseks ja abistamiseks võib moodustada halduskogu, mille 
liikmed määrab Albu Vallavalitsus.  



III. KESKUSE VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄREVALVE  

11. Keskuse kasutuses olevat vara kasutab keskus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. 
Keskuse kasutuses oleva vallavara võõrandamine, kasutada andmine ja vallale varaliste 
kohustuste võtmine toimub vastavalt Albu Vallavolikogu poolt kehtestatud õigusaktidele. 

12. Keskuse kasutuses olev vallavara kajastub Albu valla bilansis. 

13. Keskuse eelarve tuludeks on eraldised valla ja riigieelarvest, sihtasutustelt, juriidiliste ja 
füüsiliste isikute annetustest ja oma tulust. 

14. Keskuse raamatupidamist korraldab Albu Vallavalitsus. 

15. Keskuse finants-majanduslikku tegevust revideerib Albu Vallavolikogu revisjonikomisjon 
õigusaktides sätestatud korras. 

IV. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

16. Keskuse ümberkorraldamine ning tegevuse lõpetamine toimub Albu Vallavolikogu poolt 
kehtestatud korras ja otsuse alusel. 

 


