
                                                                                                                         Kinnitatud 

                                                                                                       Kehtna Vallavolikogu 20.05.2003 

                                                                                                                        määrusega nr 16 
 

 

Valtu spordimaja põhimäärus 

 

 

I. Üldsätted 
1. Valtu spordimaja (edaspidi spordimaja) on valla munitsipaalvara baasil tegutsev kohaliku 

omavalitsuse asutuse hallatav asutus. 

2. Spordimaja on Kehtna valla haldusterritooriumil toimiv spordi-ja kehakultuuri arendamise   

ning rahvatervishoiu  alase tegevuse korraldamise keskus. Spordimaja põhimääruse ja selle 

muudatused kinnitab vallavolikogu. 

3. Spordimaja kompleksi moodustab Kehtna vallale kuuluvatel kinnistutel Kaerepere alevikus 

Saare tn 11 ja Staadioni tn 3 asuvad  siseujula, saunad, pesemisruumid, jõusaal, spordisaal, 

majutusruumid, toitlustusruumid koos köögiga, seminariruum jm ameti ja tehnilised ruumid, 

staadion, rannavolle platsid, haljastatud  ja muud territooriumid. 

4. Spordimaja juhindub oma tegevuses Kehtna valla põhimäärusest, Kehtna valla vallavara 

valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjast, spordimaja põhimäärusest ja muudest 

kehtivatest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest. 

5. Spordimaja kasutajate õigused ja kohustused määratakse spordimaja sisekorraeeskirjadega. 

6. Spordimajal on oma eelarve, mis kuulub vallavolikogu poolt kinnitatava valla eelarve 

koosseisu. 

7. Spordimajal on oma pitsat, pangaarve ja sümboolika.  

8. Spordimaja aadress on 79520 Kehtna vald, Kaerepere alevik, Saare tn 11. 

 

II.  Põhiülesanded 

9. Spordimaja põhiülesanded on: 

9.1 sportliku eneseteostuse võimaldamine; 

9.2 massilise kehakultuuri ja tervisespordi harrastamise võimaldamine elanikele ja selle igakülgse 

ning laialdase propageerimise soodustamine; 

9.3 rahvatervise alase liikumise soodustamine ja tervisepropagandaga seotud ürituste korraldamise 

võimaldamine; 

9.4 õppetreeningute, spordilaagrite, tervisespordipäevade, spordivõistluste, seminaride, kursuste, 

ülevaatuste, kokkutulekute jm korraldamise võimaldamine, mis on  seotud spordi-, kehakultuuri- 

ja rahvatervise edendamisega, vaba aja veetmisega jm; 

9.5 koostöö arendamine teiste spordi- , kehakultuuri ja rahvatervise jt organisatsioonidega; 

9.6 Valtu  Põhikoolile võimla  kasutamise  tagamine  vastavalt kooli õppekavale. 

10. Oma põhiülesannete täitmiseks on spordimajal õigus osutada tasulisi teenuseid ja korraldada 

iseseisvat majandustegevust vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale järgmistel aladel: 

10.1 üürida välja spordimaja ruume ja staadioni ning laenutada sportinventari; 

10.2 osutada majutusteenuseid; 

10.3 osutada toitlustusteenuseid vastavalt õigusaktidega ettenähtud korrale; 

10.4 tegelda jaemüügiga; 

10.5 osutada transporditeenuseid; 

10.6 korraldada ravikehakultuuri-, massažiteenuseid,  spordi- ja kehakultuurialast nõustamist ja 

juhendamist; 

10.7 korraldada nõupäevi-, õppepäevi, konverentse, näitusi, messe, lühikoolitusi; 

10.8 välja anda trükiseid, õppematerjale, internetilehekülgi;  



10.9 osaleda vabariiklikes ja rahvusvahelistes programmides, taotleda abi Eesti ja EL  

programmidest ja fondidest; 

10.10 osta ja võõrandada spordimaja tegevuseks vajalikku vara vastavalt Kehtna valla vallavara 

valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjale; 

10.11 teha teisi spordimaja põhiülesannete täitmiseks vajalikke majandustegevuse operatsioone.  

11.Spordimaja ei või võtta ega anda iseseisvalt laenu, pantida spordimaja vara, olla käendajaks 

ega garandiks. 

12.Spordimajal on õigus korraldada oma tegevust vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves piirides. 

Eelarvest kõrvalekaldumised peab spordimaja juhataja kooskõlastama vallavalitsusega. 

 

III.  Spordimaja struktuur ja juhtimine 

13.Kehtna vallavolikogu:     

13.1 otsustab spordimaja kui hallatava asutuse moodustamise, reorganiseerimise ja lõpetamise;  

13.2 kinnitab spordimaja põhimääruse ja selle muudatused;  

13.3 kinnitab spordimaja eelarve vallaeelarve koosseisus; 

13.4 kinnitab spordimaja struktuuri, koosseisud ja palgamäärad; 

13.5 kinnitab vallavolikogu esindajad spordimaja nõukogusse.  

14.Kehtna vallavalitsus:   

14.1 määrab spordimaja nõukogu, tema liikmete arvu ja nimetab koosseisu; 

14.2 vaatab läbi ja annab kooskõlastuse spordimaja tegevuskavale ja eelarvele;  

14.3 kinnitab spordimaja  tasuliste teenuste hinnad;  

14.4 kontrollib ja juhendab spordimaja raamatupidamise korraldamist; 

14.5 vaatab läbi ja kinnitab spordimaja aastaaruande; 

14.6 spordimaja juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Kehtna vallavanem.  

 

IV.  Spordimaja Nõukogu 

15.Spordimaja Nõukogusse võib kuuluda kolm kuni kümme liiget, kes esindavad vallavolikogu, 

vallavalitsust, spordi- ja rahvatervise organisatsioone, valla üldsust. Kandidaadid nõukogu 

liikmete kohtadele spordi-, ühiskondlike organisatsioonide ja üldsuse poolt esitatakse valla-

valitsusele. Nõukogu kinnitatakse kolmeks aastaks. Nõukogus töötamist ei tasusta rahaliselt. 

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. 

16.  Spordimaja Nõukogu:     

16.1 valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe; 

16.2 vaatab läbi annab oma kooskõlastuse spordimaja juhataja koostatud eelarve; 

16.3 vaatab läbi ja annab oma kooskõlastuse töötajate koosseisudele ja palgamääradele;  

16.4 vaatab läbi ja annab oma kooskõlastuse spordimaja tasuliste teenuste hindadele; 

16.5 annab oma kooskõlastuse spordimaja töösisekorra eeskirjadele ja sisekorraeeskirjadele 

spordimaja kasutajatele; 

16.6 vaatab läbi ja esitab oma arvamuse vallavalitsusele spordimaja aastaaruande kohta; 

16.7 annab oma kooskõlastuse kooskõlastab spordimaja aasta tegevuskavadele; 

16.8 teeb spordimaja juhatajale ettepanekud spordimaja töö paremaks korraldamiseks. 

 

V.     Spordimaja juhataja 

17   Spordimaja juhataja: 

17.1 juhib ja korraldab spordimaja majandus- ja finantstegevust ( s h raamatupidamist) kooskõlas 

vallavalitsuse korraldustega; 

17.2 võtab vastu otsuseid spordimaja töö korraldamiseks; 

17.3 koostab spordimaja eelarve ja esitab selle vallavalitsusele; 

17.4 kasutab eelarvet kinnitatud summade piires; 



17.5 vastutab spordimaja finants- ja statistiliste aruannet tähtajalise esitamise eest ja on 

aruandekohustuslik Kehtna vallavalitsuse eest; 

17.6 sõlmib personaliga töölepingud ja muudab ning lõpetab neid kooskõlas tööseadusandlusega; 

17.7 vastutab personalialase dokumentatsiooni korrasoleku eest; 

17.8 tagab personalile ohutud töötingimuse; 

17.9 annab oma pädevuse piires käskkirju; 

17.10 peab nõuetekohast dokumentatsiooni. 

 

VI.   Spordimaja varad, rahastamine, aruandlus 

18.Spordimaja varad  kuuluvad munitsipaalomandina Kehtna vallale. 

19.Spordimaja varad moodustavad omaniku poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks 

antud maa, sellel paiknev hoone, infrastruktuuri rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid 

ja muu vara. 

20.Spordimaja eelarve on valla eelarve osa, selle lõpliku suuruse ja sisu kinnitab vallavolikogu. 

Spordimaja eelarve koosneb omatuludest, eelarvelistest- ja sihtotstarbelistest eraldistest ning 

laekumistest. 

21.Spordimaja varade ja raha kasutamist kontrollivad spordimaja nõukogu, vallavalitsus ja 

volikogu revisjonikomisjon. 

 

VII.    Spordimaja  reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine 

22.Spordimaja tegevuse reorganiseerimise või lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu ja viib täide 

vallavalitsus. 

23.Spordimaja tegevuse lõpetamisel ja spordimaja likvideerimisel antakse spordimaja kogu vara 

ja kohustused üle vallavalitsusele. 

 


