
 

 

LISA 
Are Vallavolikogu 

26. november 2010. a  

määrusele nr 15 

Are valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus 
 
§ 1. ÜLDSÄTTED 
 
(1) Are valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Are Vallavalitsuse (edaspidi 

vallavalitsus) hallatav noorsootööasutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine. 

(2) Noortekeskus asub Are Vallakeskuse ruumides postiaadressil Pärivere tee 17, Are alevik, 

Are vald, 87301 Pärnumaa. 

(3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Are valla õigusaktidest, 

sh Are valla arengukavast ning käesolevast põhimäärusest. 

(4) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata 

eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele 

võimalustele, kaasates aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldades 

noortele suhtlemist ja arendavat tegevust noorele sobival kodu- ja koolivälisel ajal. 

(5) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Are 

Vallavolikogu. 

(6) Noortekeskuses tegutseb noorteklubi. 

(7) Noortekeskusel võib olla oma sümboolika. 

(8) Noortekeskusel võib olla oma arveldusarve. 

(9) Noor on seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (noorsootöö seadus § 2 lõige 

1). 

 

§ 2. NOORTEKESKUSE EESMÄRGID 
 
(1) Piirkondliku noorsootöö arendamine, suunamine ja korraldamine. 

(2) Piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevate noorteprojektide ja -

programmide toetamise kaudu. 

(3) Noorte arengu ja algatusvõime toetamine. 

(4) Igakülgse koostöö arendamine teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja -liitudega 

Eestis ning välismaal. 

(5) Noortele suunatud info kogumine ja edastamine. 

(6) Noorte nõustamine ja teavitamine ning noortele suunatud ennetustöö teostamine. 

 

§ 3. NOORTEKESKUSE TEGEVUS 
 
(1) Eesmärkide täitmiseks noortekeskus: 

1)  koostab noortekeskuse arengukava ja tegutseb selle elluviimise nimel; 

2) osaleb valla noorsootöö eelarveprojekti koostamises koostöös vallavalitsuse ja valla 

haridusasutustega; 

3) toetab noorte omaalgatust ja ning töötab koostöös vallavalitsusega välja noorsootöö 

arendusprojekte; 

4) informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest; 

5) tegeleb projektipõhise preventiivse ennetustööga; 

 

(2) Noorsootegevuse toetamiseks noortekeskus: 

1) loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tegevuseks; 

2) tegeleb noorte vaba aega sisustavate, vaimseid huve ja eetilisi väärtushinnanguid 

arendavate, eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate ürituste (loengusarjad, konverentsid, 

noorte klubiline tegevus, noorte omainitsiatiivil baseeruvad üritused) kavandamise, 

korraldamise ja koordineerimisega; 



 

 

3) teeb koostööd erinevate huvikeskuste-, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri – 

ja haridusasutustega; 

4) arendab rahvusvahelist koostööd eesmärgiga saada kogemusi ning ideid; 

5) võimaldab noortele noortekeskuse ruumide kasutamise üritusteks; 

6) viib läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi noorte tegevuse 

korraldamiseks; 

7) võib kaasata oma töösse vabatahtlikke. 

 
§ 4. JUHTIMINE 
 
(1) Noortekeskuse igapäevast tööd juhib Are valla noorte- ja spordijuht. 

 

(2) Noorte- ja spordijuht: 

1) esindab noortekeskust suhetes asutuste, ettevõtete ja isikutega ning teeb oma pädevuse ja 

eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud noortekeskuse igapäevaseks tegevuseks ning 

tulenevad käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannetest; 

2) koostöös noorte ja vallavalitsusega töötab välja ja kinnitab noortekeskuse kodukorra ning 

korraldab noortekeskuse igapäevatööd; 

3) esitab ettepanekuid noortekeskuse eelarveprojekti kohta vallavalitsusele; 

4) tagab noortekeskuse kasutusse antud materiaalsete väärtuste ja rahaliste vahendite 

õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning esitab selle kohta aruandeid vallavalitsusele; 

5) esitab ettepanekuid valla arengukava koostamiseks haridus- ja kultuurikomisjonile; 

6) kooskõlastab ürituste plaani ja asutuse lahtiolekuajad vallavalitsusega; 

7) tagab noortekeskuse ruumides ning muudes noortetegevusega seonduvates vallakeskuse 

ruumides avaliku korra, puhtuse, kommunaalteenuste säästliku kasutamise ning 

ohutusnõuetest kinnipidamise. 

 

§ 5. NOORTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

(1) Noortel on õigus: 

1) võtta osa noortekeskuse üritustest ja tegevustest; 

2) saada noortekeskusest infot noorteürituste, õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste kohta; 

3) avaldada arvamust ja kaasa lüüa ürituste korraldamisel. 

 

(2) Noortel on kohustus: 

1) täita noortekeskuse kodukorda; 

2) hüvitada varalise süülise kahju tekitamisel kahju. Kui noor on alaealine, siis on  kohustatud 

kahju hüvitama noore vanemad või eestkostja. 

 

§ 6. NOORTEKESKUSE VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 
 
(1) Noortekeskuse vara on Are valla vara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub 

vastavalt Are Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale. 

(2) Noortekeskuse vahendeid kasutatakse põhimääruses sätestatud ülesannete elluviimiseks ja 

noortekeskuse arendamiseks. 

(3) Noortekeskusel on Are Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve. 

(4) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab Are Vallavalitsus. 

 

§ 7. RAKENDUSSÄTTED 
Määrus jõustub 2010. aasta 1. detsembril. 


