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PAJUSI  RAHVAMAJA PÕHIMÄÄRUS  

 

I. ÜLDSÄTTED  

1. Pajusi Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Pajusi valla asutus.  

2. Rahvamaja asukoht on Pajusi küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond.  

3. Rahvamaja teeninduspiirkond on Pajusi valla territoorium.  

4. Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Pajusi valla 
õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.  

5. Pajusi Rahvamaja eelarve on üks osa Pajusi valla eelarvest. 

6. Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma 
tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.  

 

II. PÕHIÜLESANDED JA TEGEVUSALAD  

7. Rahvamaja tegevuse põhiülesanded on: 

7.1. rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; 
7.2. kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine; 
7.3. kohaliku kultuurielu edendamine; 
7.4. kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluse pakkumine 
ja vabaharidusliku koolituse korraldamine; 
7.5. kohaliku seltsielu edendamine; 
7.6. koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning 
muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri-, haridus- ja 
spordielu korraldamisel; 
7.7. professionaalse kunsti vahendamine.  

8. Rahvamaja tegevusalad on: 

8.1. taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine; 
8.2. elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine; 
8.3. kursuste, õpiringide korraldamine; 
8.4. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.  

 

III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

9. Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused: 

9.1. saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikelt omavalitsusorganitelt; 
9.2. osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide 
tegevuses; 
9.3. kasutada sihtotstarbeliselt oma vara; 
9.4. teha ettepanekuid vallavalitsusele teenuste hindade kehtestamiseks; 
9.5. anda kokkuleppel vallavalitsusega lühiajaliseks tasuliseks 
kasutamiseks hooneid, ruume, inventari jne; 



9.6. läbi viia tasulisi üritusi; 
9.7. teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud 
rahvamaja edukaks tegevuseks.  

 

IV. JUHTIMINE, TÖÖKORRALDUS JA REVIDEERIMISE KORD  

10. Rahvamaja tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu 
vallavanem.  

11. Rahvamaja töötajatega sõlmib töölepingud vallavanem. 

12. Rahvamaja juhataja: 

12.1. juhib rahvamaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete 
täitmise eest; 
12.2. tegutseb rahvamaja nimel ja esindab seda; 
12.3. käsutab rahvamaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega 
kehtestatud korras; 
12.5. koostab rahvamaja eelarve projekti. 

12.6. kehtestab rahvamaja kodukorra; 
12.7. teeb ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning 
majandusliku olukorra parandamiseks; 
12.8. täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.   

13. Rahvamaja finants-majanduslikku tegevust revideerib Pajusi Vallavolikogu 
revisjonikomisjon.  

 

V. VARAD, VAHENDID JA ARUANDLUS  

14. Rahvamaja varad ja vahendid moodustuvad Pajusi Vallavalitsuse poolt tema 
valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust 
varast, mis on talle antud või omandatud tegevuse käigus.  

15. Rahvamaja finantseeritakse vallaeelarvest, annetustest, põhitegevusega 
seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja mujalt 
saadavatest tuludest.  

16. Rahvamaja valduses oleva vallavara omandivormi muutmine ja varaliste 
kohustuste võtmine toimub Pajusi Vallavolikogu poolt kinnitatud korras.  

17. Rahvamaja on aruandekohustuslik Pajusi Vallavolikogu ja Pajusi 
Vallavalitsuse ees.  

 

VI. RAHVAMAJA ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

18. Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Pajusi 
Vallavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.  

 

 

 


