
Are Huvikeskuse põhimäärus 

 
§ 1. ÜLDSÄTTED 
(1) Are Huvikeskus (edaspidi Keskus) on Are valla hallatav asutus. 
(2) Keskuse ametlik nimetus on Are Huvikeskus. 
(3) Keskuse teeninduspiirkond on Are vald. Keskuse postiaadress on Pärivere tee 17, Are 
alevik, Are vald, 87301 Pärnumaa. 
(4) Keskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine ning valla elanikele vaba 
aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri, spordi ja meelelahutuse vallas. 
(5) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, kohaliku 
omavalitsuse õigusaktidest, kultuuripärandi kaitse rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast 
põhimäärusest. 
(6) Keskusel võib olla sümboolika ja nimetusega pitsat. 
 
§ 2. ÜLESANDED 
(1) Tegevuse eesmärkide täitmiseks Keskus: 
l) koordineerib ja osaleb valla kultuurielu korraldamises, sh taidlus-, huvialaringide- ja 
sporditöö korraldamises; 
2) korraldab ülevallalisi kultuuriüritusi; 
3) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises; 
4) korraldab elanikele täiendusõpet (kursused, õpperingid jne); 
5) korraldab koostöös Are Noortekeskusega noorte ja laste üritusi ja huviringe ning 
noorsootööd vallas; 
6) osaleb välja kuulutatud projektikonkurssidel; 
7) teeb koostööd teiste huvikeskustega; 
8) kogub valla kultuuriajalugu. 
 
(2) Keskuse teeninduse korraldus, teenindatavate õigused ja kohustused kehtestatakse 
eeskirjades, mille kinnitab vallavalitsus. 
 
§ 3. JUHTIMINE  
(1) Keskuse tööd juhib valla kultuurijuht, kelle kinnitab ametisse vallavanem. Kultuurijuhiga 
sõlmib lepingu, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. 
(2) Kultuurijuhi tööülesanded fikseeritakse tööülesannete kirjelduses, mis on töölepingu lisa. 
(3) Kultuurijuht: 
1) tagab Keskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust Keskuse arengu ja rahaliste 
vahendite õiguspärase kasutamise eest; 
2) esindab Keskust; 
3) koostab eelarve eelnõu; 
4) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires; 
5) annab Keskuse töö korraldamiseks käskkirju; 
6) määrab personali koosseisu ja palgad vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvele ja 
palgamääradele. Sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Keskuse personaliga; 
7) koostab Keskuse töösisekorra eeskirjad, kodukorra ja töötajate ametijuhendid ning kinnitab 
need oma käskkirjaga. 
 
§ 4. STRUKTUUR 
(1) Keskuse juures tegutsevad ühingud, klubid, stuudiod ja ringid, mille sihid ja tegevus on 
kooskõlas Keskuse eesmärkidega. 
(2) Huvialaringide avamise otsustab huvikeskuse juhataja, arvestades Keskuse eelarve 
võimalusi, valla elanike huve ja huviringi vajalikkust. 
(3) Huviringe juhivad ringijuhid, kelle tegevus rahastatakse Keskuse eelarvest. 
(4) Huviringist osavõtt on vabatahtlik. 



 
§ 5. KESKUSE NÕUKOGU 
(1) Are Vallavolikogule ja -valitsusele kultuuri teeninduse korraldamise ja sporditöö kohta 
ettepanekute tegemiseks moodustatakse vajadusel vähemalt kolme liikmeline Keskuse 
nõukogu (edaspidi Nõukogu). Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kaheks aastaks. 
(2) Nõukogu põhiülesanne on Keskuse tegevuse ja arenguga seotud küsimuste 
koordineerimine ja nõustamine. 
(3) Nõukogu pädevuses on: 
1) teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele Keskusega seonduvate programmide ja 
projektide väljatöötamiseks; 
2) Keskuse tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta; 
3) muud Keskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate 
ettepanekute tegemine; 
4) oma liikmete hulgast valib Nõukogu esimehe ja asetäitja; 
5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte; 
6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda 
aastas; 
7) Nõukogu otsused protokollitakse; 
8) kultuurijuht osaleb Nõukogu istungitel, kuid ta ei või olla Nõukogu liige; 
9) Nõukogu töös osalemine on üldjuhul tasuta, hüvitatakse Nõukogu tööga seotud tegelikud 
kulud. 
 
§ 6. VARA JA FINANTSEERIMINE 
(1) Keskuse valduses olev vara on Are valla omand. 
(2) Keskuse käsutuses olevat vara kasutatakse Are Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara 
valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale. 
(3) Keskuse raamatupidamist ja aruandlust korraldab vallavalitsus. 
(4) Keskust finantseeritakse: 
1) Are valla eelarvest; 
2) tema põhitegevusega seotud põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest; 
3) laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja projektidest; 
4) annetustest ja muudest tuludest. 
 
§ 7. KONTROLL, JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 
(1) Kontrolli Keskuse tegevuse üle teostab Are Vallavalitsus, Nõukogu ja volikogu 
revisjonikomisjon. 
(2) Keskus esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sh 
Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta. 
 
§ 8. KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
(1) Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Are Vallavolikogu otsusel. 


