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KERNU VALLA RAHVAMAJA PÕHIMÄÄRUS   
Kernu Valla Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) kui vallaasutus on asutatud Kernu Vallavolikogu 
10. novembri 1994. a otsusega Haiba Maakultuurimaja õigusjärglasena.  

I. ÜLDSÄTTED  
1. Rahvamaja on kohalikule elanikkonnale kultuurilis-meelelahutuslikku ja sportlikku teenindust 
pakkuv asutus.  
2. Rahvamaja on Kernu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.  
3. Rahvamaja asukoht on Haiba küla, Kernu vald, Harjumaa.  
4. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja 
käesolevast põhimäärusest.  
5. Rahvamajal võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.  

II. RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRGID  
6. Rahvamaja tegevuse eesmärgid on: 
6.1. kultuuri- ja spordielu edendamine; 
6.2. rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; 
6.3. kohalike elanike vaba aja veetmise korraldamine; 
6.4. kohalikele elanikele sportimisvõimaluste pakkumine; 
6.5. Kernu Põhikoolile, Ruila Põhikoolile, Haiba Lasteaiale ja Haiba Lastekodule (edaspidi 
lasteasutused) spordibaasiks olemine; 
6.6. vabaharidusliku koolituse korraldamine; 
6.7. seltsielu edendamine, kaasaaitamine huviklubide ja seltside tegevusele; 
6.8. professionaalse kunsti vahendamine; 
6.9. koostöö tegemine teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu 
korraldamisel; 
6.10 avatud noortekeskuse tegevuse korraldamine. 
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7. Oma eesmärkide saavutamiseks rahvamaja: 
7.1. korraldab: 
7.1.1. taidlus-, huvi- ja spordiringide tööd; 
7.1.2. kursusi ja õpiringe; 
7.1.3. kultuuri- ja spordiüritusi; 
7.1.4. valla suurüritusi (sügispeod, jaanituled, talimängud jm.); 
7.2. võimaldab: 
7.2.1. lasteasutustel kasutada rahvamaja ruume ja inventari tundide, spordipäevade ja muude 
ürituste korraldamiseks; 
7.2.2. kultuuri-, haridus-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustel, mittetulundusühingutel ja 
nende liitudel ning sihtasutustel kasutada rahvamaja ruume.  

III. RAHVAMAJA JUHTIMINE  
8. Rahvamaja tegevust juhib Rahvamaja juhataja (edaspidi Juhataja), kelle kinnitab ametisse 
Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja on vastutav rahvamaja tegevuse eest ja 
aruandekohustuslik vallavalitsuse ja rahvamaja nõukogu (edaspidi nõukogu) ees. 
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10. Juhataja: 
10.1. tagab rahvamaja tulemusliku töö; 
10.2. vastutab rahvamaja vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest; 
10.3. esitab kaks korda aastas – 15. aprilliks ja 15. septembriks – vallavalitsusele ja nõukogule 
kirjaliku ülevaate rahvamaja tegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest; 
10.4. teatab vallavalitsusele ja nõukogule kirjalikult rahvamaja majandusliku seisundi 
halvenemisest ja järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest; 
10.5. koostab igal aastal ajavahemikuks 1. oktoobrist kuni 30. septembrini rahvamaja ruumide 
kasutamise ajakava (edaspidi ajakava), eelistades seejuures lasteasutuste vajadusi õppekava 
täitmisel ja ringitundide korraldamisel, esitab lasteasutuste poolt kooskõlastatud ajakava 
hiljemalt 15. septembriks nõukogule kinnitamiseks ning saadab kinnitatud ajakava teadmiseks 
vallavalitsusele ja lasteasutustele; 
10.6. kehtestab rahvamaja ruumide ja inventari kasutamise korra; 
10.7. otsustab rahvamaja ruumide ja inventari kasutada (rendile) andmise kuni 24 tunniks 
aegadel, kui neid ei kasutata ajakava kohaselt; 
10.8. koostab, kooskõlastab nõukoguga ja esitab hiljemalt 1. novembriks vallavalitsusele 
rahvamaja taotluse järgmise aasta eelarve suhtes (edaspidi eelarvekava); 
10.9. komplekteerib rahvamaja koostöövõimelise ja professionaalse kaadriga, sõlmib, muudab, 
peatab ja lõpetab töölepingud personaliga; 
10.10. sõlmib rahvamaja nimel lepinguid ja tagab nende täitmise, kusjuures rahvamajale 
võetavad rahalised kohustused peavad olema kooskõlas eelarvega; 
10.11. esindab rahvamaja ilma volikirjata; 
10.12. täidab muid seadustest ja Kernu valla omavalitsusorganite õigusaktidest tulenevaid 
ülesandeid.  

IV. NÕUKOGU MOODUSTAMISE KORD, PÄDEVUS JA TÖÖKORD  
11. Rahvamaja sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks moodustatakse nõukogu. 
Kui vallavolikogu ei otsusta teisiti, täidab Nõukogu ülesandeid vallavolikogu 
humanitaarkomisjon. 
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12. Nõukogu: 
12.1. kinnitab rahvamaja perspektiivsed töösuunad, koostab koos juhatajaga rahvamaja 
arengukava ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule; 
12.2. loob vajalikud tingimused rahvamaja edukaks tööks; 
12.3. kinnitab hiljemalt 1. oktoobriks ajakava; 
12.4. kooskõlastab eelarvekava; 
12.5. teeb ettepanekuid rahvamaja põhimääruse muutmiseks; 
12.6. teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja tööd puudutavates küsimustes.  
13. Nõukogu töökord 
13.1. Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees või juhataja vastavalt 
vajadusele. 
13.2. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. 
13.3. Nõukogu otsused tehakse poolthäälteenamusega. 
13.4. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu esimees esitab protokollid juhatajale, kes 
korraldab vastavalt asjaajamise korrale materjalide säilitamise ja arhiivi üleandmise.  
14. Nõukogu koosolekutest võtab osa ja selle otsuste elluviimise eest vastutab juhataja.  

V. RAHVAMAJA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE  
15. Rahvamaja vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja 
kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.  
16. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.  



17. Rahvamaja ruumide kasutada (rendile) andmine kolmandatele isikutele toimub vallavalitsuse 
poolt kehtestatud hinnakirja alusel, välja arvatud käesoleva põhimääruse punktides 18 ja 19 
märgitud juhtudel.  
18. Rahvamaja ruume ja inventari kasutavad lasteasutused tasuta.  
19. Rahvamaja ruume võivad kultuuri-, haridus-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutused, 
mittetulundusühingud ja nende liidud ning sihtasutused kasutada tasuta või tavalisest väiksema 
tasu eest vallavalitsuse kirjalikul loal.  
20. Rahvamaja tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest.  
21. Rahvamaja majanduslikust tegevusest (tasulised üritused, teenused jms) laekuvad tulud, 
sealhulgas ruumide renditulud lülitatakse valla eelarvesse ja neid kasutatakse rahvamaja kulude 
katteks vastavalt kinnitatud eelarvele.  
22. Rahvamaja raha ja vara kasutamist kontrollivad vallavolikogu revisjonikomisjon ja 
vallavalitsus.  

VI. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  
23. [Kehtetu- Kernu Vallavolikogu 20.03.2008 määrusega nr 7, jõust 01.04.2008] 
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