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Mõisaküla Noortekeskuse põhimäärus 
 

 

1. peatükk 

Üldsätted 

 

§ 1. Asutuse nimi 

 

Asutuse nimi on Mõisaküla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus). 

 

§ 2. Noortekeskuse asukoht 

 

Noortekeskus asub Mõisaküla linnas aadressil Pärnu tn 39, Mõisaküla, 69302 Viljandi maakond. 

 

§ 3. Noortekeskuse õiguslik seisund 

 

(1) Noortekeskus on Mõisaküla Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille 

asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mõisaküla Linnavolikogu (edaspidi 

linnavolikogu). 

 

(2) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Mõisaküla linna 

õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

 

(3) Noortekeskusel on oma alaeelarve Mõisaküla linna eelarves. 

 

(4) Noortekeskus võib kasutada oma nimetusega pitsatit ja sümboolikat. Noortekeskuse 

sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab noortekeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades 

selle eelnevalt linnavalitsusega. 

 

§ 4. Teeninduspiirkond 

 

Noortekeskuse teeninduspiirkond on Mõisaküla linna haldusterritoorium. 

 

 

2. peatükk 

Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded 

 

§ 5. Noortekeskuse tegevuse eesmärk 

 

(1) Noortekeskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja 

kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata 

noori olema ühiskondlikult aktiivne. 

 

(2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, s.t on avatud igale noorele, seadmata 

eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele. 

 

§ 6. Noortekeskuse ülesanded 

 

(1) Eesmärkide saavutamiseks täidab noortekeskus järgmisi ülesandeid: 
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1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, toetab noorte omaalgatust; 

2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest 

noorsooüritustest; 

3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks; 

4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust; 

5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ja -projekte; 

6) edendab kohalike noorte kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi; 

7) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja 

haridusasutustega; 

8) korraldab projektlaagreid. 

 

 

3. peatükk 

Noortekeskuse juhtimine ja töökorraldus 
 

§ 7. Noortekeskuse tegevuse korraldamine 

 

(1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab  noortekeskuse juhataja, kes vastab seaduses  

sätestatud nõuetele. 

(2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja 

konkursi korra kehtestab linnavalitsus. Konkursi tulemused kinnitab linnavalitsus. 

(3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab  töölepingu linnapea linnavalitsuse korralduse alusel. 

Juhatajaga sõlmitakse tähtajatu tööleping. 

(4) Töötamine noortekeskuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepinguseaduse 

ja teiste tööõigusaktidega. 

 

(5) Noortekeskuse personali koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavalitsus. 

 

(6) Noortekeskuse lahtiolekuaja kinnitab linnavalitsus. 

 

§ 8. Noortekeskuse juhataja 

 

(1) Juhataja vastutab noortekeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja 

otstarbeka kasutamise eest, noortekeskusele kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, 

säilimise ning korrashoiu eest. 

 

(2) Noortekeskuse juhataja: 

1) kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning noortekeskuse töö- ja  

teeninduskorralduse, teeb koostööd linnavalitsusega; 

2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud noortekeskuse töötajatega; 

3) annab välja käskkirju noortekeskuse töö korraldamiseks; 

4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorraldusreeglid, tagab  

töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise; 

5) korraldab noortekeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele; 

6) töötab välja noortekeskuse põhimääruse ja selle muutmise eelnõu; 

7) esitab noortekeskuse eelarve eelnõu linnavalitsuse  poolt kehtestatud tähtajal; 

8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise ning annab kord aastas 

linnavalitsusele aru noortekeskuse tegevuse kohta; 

9) esindab noortekeskust omavalitsusorganites, organisatsioonides ning suhetes elanikkonnaga  

oma pädevuse piires; 

10) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.  
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(3) Juhatajat asendab tema äraolekul (puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise korral 

jmt) kõigi õiguste ja kohustustega isik, kelle määrab linnapea oma käskkirjaga. 

 

(4) Juhataja töölähetusse suunamise ja puhkuse ajakava kinnitab linnapea oma käskkirjaga. 

 

 

4. peatükk 

Noortekeskuse vara, finantseerimine ja järelevalve 

 

§ 9. Noortekeskuse vara 

 

(1) Noortekeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja  

kasutamiseks antud infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara. 

 

(2) Noortekeskuse valduses olev vara on Mõisaküla linna omand. Noortekeskus valdab, kasutab ja  

käsutab tema valduses olevat vara vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale. 

 

§ 10. Noortekeskuse finantseerimine 

 

(1) Noortekeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik  

noortekeskuse  tulud ja kulud. 

 

(2) Noortekeskuse eelarve tuludeks on eraldised linna eelarvest,  laekumised organisatsioonidelt, 

fondidelt, muud eraldised ja annetused  ning  tasud noortekeskuse põhitegevusega seotud 

tasulistest teenustest. 

 

(3) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab linnavalitsus. 

  

§ 11. Järelevalve 

 

(1) Noortekeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnavalitsus. 

 

(2) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja noortekeskuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja 

otstarbekuse üle teostab linnavalitsus. 

 

(3) Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtajal. 

 

 

6. peatükk 

 

Noortekeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine 

 

§ 12. Noortekeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine 

 

(1) Noortekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu. 

 

(2) Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab linnavalitsus. 

 


