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                                        ABJA SPORDI- JA TERVISEKESKUSE 

PÕHIMÄÄRUS 

   

 

I.  ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Abja Spordi-ja Tervisekeskus (edaspidi Keskus) on Abja valla (edaspidi vald)   

munitsipaalvara baasil tegutsev kohaliku omavalitsuse asutus. Keskuse kõrgemalseisvaks 

organiks on Abja Vallavalitsus. 

1.2. Keskus põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Abja Vallavolikogu (edaspidi 

vallavolikogu), struktuuri kinnitab Abja Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) Keskuse 

juhataja ettepanekul. 

1.3. Keskusesse kuuluvad ujula, saun, pesemisruumid, jõusaal, spordisaal ja muud 

eelpoolnimetatute  juurde kuuluvad ruumid, abiruumid ning rajatised. 

1.4. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja määrustest, Abja 

Vallavolikogu  ja Abja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

1.5. Keskuse külastajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks Keskuse 

sisekorraeeskirjas. 

1.6. Keskusel on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille kinnitab vallavolikogu.  

1.7 Keskuse raamatupidamist korraldab Abja Vallavalitsuse raamatupidamine. 

1.8. Keskusel võib olla oma pitsat, pangaarve.  

1.9 Keskusel on õigus oma sümboolikale. Sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab 

vallavalitsus. 

1.10. Keskuse  aadress  on  Abja tee 15 Abja-Paluoja  Abja vald   Viljandi maakond   69402 

 

 

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSED 

 

 2.1. Keskuse eesmärgid on: 

2.1.1 mitmekülgsete tegevusvõimalustega Keskuse arendamine sportlikuks tegevuseks ja 

tervise edendamiseks, vaba aja veetmise võimaldamine erinevatele vanusegruppidele; 

2.1.2 spordiorganisatsioonide, koolide, erinevate asutuste ning laste ja noorte spordi-, 

konverentside-, tervistus- ja koolitustegevuseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste 

väljatöötamine ja pakkumine; 

2.1.3 elanikkonna aktiivseks puhkamiseks ja tervisespordiks tingimuste loomine ja vastavate 

teenuste väljaarendamine ja pakkumine; 

2.1.4 terviseradade/suusaradade ja mänguväljakute haldamine. 

2.1.4. koostöö arendamine spordiliitudega, spordi- ja terviseklubidega  nii Eestis kui 

välisriikides. 

 

2.2. Keskusel on õigus: 

2.2.1. osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid; 

2.2.2. korraldada oma põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust. 

 

2.3 Abja Gümnaasiumi ja Keskuse vahelised koostöö- ja majandussuhted reguleeritakse 

eraldi lepinguga. 
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III STRUKTUUR JA JUHTIMINE 
 

3.1. Keskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.  

 

3.2 Töötamine Keskuses toimub kas: 

3.2.1. töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega; 

3.2.2 võlaõigusliku lepingu alusel ja seda reguleeritakse võlaõigusseaduse sätetega. 

 

3.3 Keskust juhib Keskuse juhataja. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu 

vallavanem. 

 

3.4. Juhataja: 

3.4.1. korraldab Keskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest; 

3.4.2. võtab tööle Keskuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud; 

3.4.3 sõlmib võlaõiguslikke lepinguid Keskuse nimel. Enne lepingute sõlmimist vajalik 

vallavanema kooskõlastus. 

3.4.4. kinnitab Keskuse töösisekorraeeskirja, töötajate ametijuhendid jms; 

3.4.5. Keskuse töötajate (nii töölepinguliste kui võlaõigusliku lepingu alusel) töötasu määrab 

Keskuse palgafondi piires Vallavalitsus; 

3.4.6. koostab Keskuse eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest; 

3.4.7. tagab Keskuse valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase 

kasutamise; 

3.4.8. annab Keskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju; 

3.4.9. esindab Keskust; 

3.4.10 saada tööks vajalikku täienduskoolitust 

3.4.11 anda täitmiseks kohustuslikke korraldusi Keskuses viibivatele isikutele 

3.4.12. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. 

 

 

IV VARA, FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS 
 

4.1. Keskuse vara kuulub valla munitsipaalomandisse. 

 

4.2. Keskuse varad ja vahendid moodustuvad Abja Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, 

kasutusse ja käsutusse antud põhivahenditest ning muust varast, mis on talle antud või 

omandatud tema tegevuse käigus 

 

4.3. Keskuse finantseerimise aluseks on eelarve vallaeelarve koosseisus, mille kinnitab Abja 

Vallavolikogu.  

 

4.4. Tasu teenuste eest võetakse vallavalitsuse poolt kehtestatud määras ja korras. 

 

4.5 Keskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite 

ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, õppemaksudest, tasulistest üritustest, teenustest 

jm. saadavatest tuludest. 

 

4.5. Keskuse juhataja esitab oma tegevuse ja eelarve täitmise aruande vallavalitsusele, valla 

raamatupidamisele, statistikaametile ja maksuametile ettenähtud korras ja tähtaegadel. 

 

4.6. Keskus on aruandekohustuslik Abja Vallavolikogu ja Abja Vallavalitsuse ees. 
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V REORGANISEERIMINE JA SULGEMINE 

 

5.1. Keskuse tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. 

 

5.2. Keskuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus. 

 

5.3. Likvideerimisel antakse Keskuse vara ja kohustused üle vallavalitsusele. 

 

 


