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          määrusele nr 14

KAMBJA SPORDIHOONE PÕHIMÄÄRUS 

I Üldsätted

1.  Kambja  Spordihoone  (edaspidi  asutus)  on  Kambja  Vallavalitsuse  (edaspidi  vallavalitsus) 
hallatav asutus, mille ülesandeks on Kambja vallale kui omavalitsusüksusele vajalike spordi- ja 
kultuuriteenuste osutamine.

2.  Asutuse  ülesandeks  on  tema  valdamisel  oleva  spordihoone  haldamine  ning  võimaluste 
loomine  õppetreeningtööks  ja  sellega  seonduvate  teenuste  osutamine,  samuti  spordi-  ja 
kultuuriürituste korraldamine vallas.

3.  Asutus  juhindub  oma  tegevuses  kehtivast  seadusandlusest,  vallavolikogu  ja  -valitsuse 
õigusaktidest ning põhimääruses sätestatud õigustest ja kohustustest.

4. Asutusel on oma alaeelarve valla eelarves.

5. Asutuse asukoht on Tartumaa Kambja vald Kambja alevik Võru mnt 4a.

II Tegevusvaldkonnad ja osutatavad teenused

6. Asutuse tegevusvaldkondadeks on:
6.1. aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine;
6.2. tervisespordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine ja tagamine;
6.3. spordi- ja kultuuriürituste korraldamine;
6.4. valla koolidele kehalise kasvatuse ja õppetreeningtööks tingimuste loomine;
6.5. tema valdamisel oleva spordihoone ja -rajatiste korrashoid ja väljaehitamine;
6.6. valda esindavate võistkondade komplekteerimine ja esindamine väljaspool valda toimuvatel 
võistlustel.

7. Asutus osutab järgmisi teenuseid:
7.1. spordisaalide ja muude ruumide kasutusse andmine;
7.2. muud asutuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud teenused.

III Juhtimine

8. Asutuse tööd koordineerib vallavalitsus 

9. Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

10. Asutuse töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab vallavalitsus.

11.  Asutust  juhib  direktor,  kelle  vaba ametikoha täitmiseks  korraldab vallavalitsus  konkursi. 
Direktori  kinnitab  ametisse  ja  vabastab  ametist  ning määrab  palga  vallavalitsus  vallavanema 
ettepanekul.

12. Asutuse direktor:
12.1.  juhib  asutust,  tagades  põhimääruses  sätestatud  ülesannete  täitmise  ja  kannab  vastutust 
asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
12.2. sõlmib lepinguid, mis on suunatud asutuse põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
12.3. koostab spordihoone kasutamise korra ja graafikud
12.4. kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja ja töötajate ametijuhendid ning sõlmib,  muudab ja 



lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
12.5. annab oma pädevuse piires käskkirju;
12.6. koostab asutuse eelarve projekti ja kooskõlastab selle vallavalitsusega;
12.7. täidab talle põhimäärusega pandud muid ülesandeid.

IV Asutuse vara

13. Asutus kasutab tema valdamisel olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks 
vastavalt Kambja valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjale.

14. Asutus saab rahalised vahendid:
14.1.valla eelarvest;
14.2. äriühingutelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt laekunud annetustest 
ja eraldustest;
14.3. asutuse põhimääruses ettenähtud teenuste osutamisest;
14.4. muudest allikatest.

15. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus asutuse direktori ettepanekul.

16. Kõik asutuse tulud laekuvad valla eelarvesse.

17.  Asutuse  finantsmajanduslikku  tegevust  revideerivad  vallavalitsus  ja  vallavolikogu 
revisjonikomisjon.

18. Asutuse raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses õigusaktides sätestatud korras.

19. Asutuse vara kajastub valla bilansis.

V asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

20. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud korras.


