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KUMNA KULTUURIAIDA 

PÕHIMÄÄRUS 
 

§ 1. Üldsätted  
 

(1) Põhimäärus sätestab Kumna Kultuuriaida (edaspidi kultuuriaida) ülesanded, juhtimise 

korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised 

küsimused. 

 

(2) Kultuuriait on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. 

 

(3) Kultuuriaida dokumendid kannavad tema ametlikku nimetust Kumna Kultuuriait. 

Kultuuriaidal on oma nimega pitsat ja tal võib olla oma sümboolika. 

 

(4) Kultuuriaida aadress on Kumna tee 11A, Kumna küla, 76603, Harjumaa. 

 

(5) Kultuuriaida infotoa kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades piirkonna elanike 

põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.  

 

(6) Kultuuriaida teeninduse korraldus, külastajate õigused ja kohustused sätestatakse 

"Kultuuriaida kasutamise eeskirjas. 

 

(7) Kontrolli kultuuriaida tegevuse üle teostab vallavalitsus.  

 

(8) Kultuuriait juhindub oma tegevuses seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse 

õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

[- jõust.01.05.2004] 

 

§ 2. Kultuuriaida ülesanded ja tegevus 

 

(1) Kultuuriaida põhiülesanne on paikkondliku kultuuri- ja huvitegevuse edendamine, 

koordineerimine ning korraldamine. Elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu tagamine 

informatsioonile, teadmistele, elukestva õppimise toetamisel. Tingimuste loomine noortele 

tegevuseks, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, 

tasemeharidust ja tööd. Toetada noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab 

noorte vaimset ja füüsilist arengut. 

 

(2) Oma põhiülesannete täitmiseks kultuuriait: 

1) koostab arengukava; 

2) osutab kultuuriaida külastajatele eeskirjadega kehtestatud korras tasuta põhiteenuseid; 

3) edendab kohalikku seltsielu; 

4) korraldab eakate huvialast ja klubilist tegevust; 

5) korraldab laste ja noorte huvialast vabaaja tegevust; 

6) korraldab ja vahendab näitusi, kultuuri- ja spordiüritusi ning vaba aja üritusi; 

7) komplekteerib ja teeb oma elektroonsed andmebaasid kasutajale kättesaadavaks; 



8) kajastab oma tegevust meedias; 

9) hoiab korras oma ruumid ja territooriumi sh spordirajatised; 

10) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, ruumide ja inventari rent). Eriteenuste eest 

võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus; 

11) teeb koostööd teiste kultuuri- ja sihtasutustega, fondidega. 

 

§ 3. Kultuuriaida juhtimine  
 

(1) Kultuuriaida tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanem vallavalitsuse  

ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Kultuuriaida 

juhatajal peab olema kõrg- või keskeriharidus. 

 

(2) Kultuuriaida juhataja tagab kultuuriaidale pandud ülesannete täitmise ning kannab 

vastutust kultuuriaida üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise 

eest. 

 

(3) Kultuuriaida juhataja: 

1) esindab kultuuriaita ja volitab vajaduse korral selleks teisi isikuid; 

2) sõlmib oma pädevuse piirides lepinguid, sealhulgas töölepinguid lepinguliste 

töötajatega; 

3) järgib kultuuri-, sotsiaal- ja noorsootöö ühtseid põhimõtteid, korraldab töö arvestust ja 

aruandlust; 

4) teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid kultuuriaida töö paremaks 

korraldamiseks; 

5) koostab kultuuriaida eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele; 

6) annab oma pädevuse piirides käskkirju; 

7) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad õigus- või haldusaktidest; 

8) kinnitab "Kultuuriaida kasutamise eeskirja“. 

[- jõust.01.05.2004] 

 

§ 4. Kultuuriaida nõukogu 

 

(1) Kultuuriaidal on vallavalitsuse poolt moodustatud viieliikmeline nõukogu. Nõukogu 

valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri. Nõukogu koosseisu muutmise 

otsustab vallavalitsus omal algatusel või nõukogu esimehe ettepanekul. Nõukogu 

moodustatakse kolmeks aastaks. 

 

(2) Kultuuriaida nõukogu on nõuandev kogu, mis on moodustatud kultuuriaida teeninduse 

korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks vallavolikogule ja vallavalitsusele. 

 

(3) Kultuuriaida nõukogu 

1) annab seisukoha kultuuriaida eelarve eelnõu kohta enne selle esitamist vallavalitsusele; 

2) annab seisukoha kultuuriaida poolt osutavate eriteenuste ja nende eest võetava tasu 

suuruse kohta selle kinnitamist vallavalitsuse pool; 

3) aitab kaasa kultuuriaida tegevuse finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja 

taotlemisele; 

4) teeb ettepanekuid kultuuriaida arengukava kohta ja aitab kaasa selle täitmisele; 

5) teeb ettepanekuid kultuuriaida töö paremaks korraldamiseks; 

6) osaleb sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamises; 

7) arutab vallavolikogu, vallavalitsuse või kultuuriaida juhataja ettepanekul muid olulisi 

kultuuriaida tegevust puudutavaid küsimusi. 



 

(4) Kultuuriaida juhataja ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid võtab sõnaõigusega osa 

nõukogu istungitest. 

 

(5) Kultuuriaida nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 

kolm korda aastas. 

 

(6) Kultuuriaida nõukogu istungi kutsub kokku kultuuriaida juhataja nõukogu esimehe või 

vähemalt kolme nõukogu liikme ettepanekul. Nõukogu istungi toimumisest tuleb nõukogu 

liikmetele vähemalt neli päeva ette. Nende nõusolekul võib etteteatamise tähtaeg olla 

lühem. 

 

(7) Kultuuriaida nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab peale esimehe või teda 

asendava aseesimehe osa veel kaks liiget. Nõukogu istungit juhatab esimees või tema 

asetäitja. Nõukogu istungid protokollitakse. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. 

Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav istungi juhataja hääl. Eriarvamusele jäänud nõukogu 

liikme arvamus protokollitakse, kui ta seda soovib. 

 

(8) Kultuuriaida nõukogu otsused esitab vallavalitsusele kultuuriaida juhataja.  

 

§ 5. Kultuuriaida vara ja vahendid 

 

(1) Kultuuriaida valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub 

vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korras. 

 

(2) Kultuuriaida finantseeritakse: 

1) Harku valla eelarvest; 

2) annetustest; 

3) tema põhitegevusega seotud tasulistest eriteenustest; 

4) laekumistest sihtasutustest ja sihtkapitalidelt. 

 

(3) Harku valla eelarvest tagatakse: 

1) töötajate töötasud; 

2) infotoa kogude regulaarne varustamine teavikutega, lähtuvalt kultuuriaida 

teeninduspiirkonna elanike arvust;  

3) noorsootööks tingimuste loomine, mis võimaldab noortel oma vaba tahte alusel 

tegutseda väljaspool perekonda, tasemeharidust ja tööd, mis soodustab nende vaimset 

ja füüsilist arengut; 

4) kultuuriaida eripärale vastavad ruumid, sisustuse, spordirajatiste ja majandamiskulud. 

 

§ 6. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

 

(1) Kultuuriaida ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise algatab vallavalitsus, kes 

esitab selleks vallavolikogule põhjendatud taotluse. 

 

(2) Kultuuriaida ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.  

 

(3) Vallavalitsus teatab kultuuriaida ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamist 

koostööpartneritele vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega ning korraldab 

kultuuriaida tegevuse lõpetamise või ümberkorraldamise. 


