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Kinnitatud 

Anija Vallavolikogu  17.06.2010  

määrusega nr 18 

(muudetud 19.11.2015 nr 67) 

 

ANIJA VALLA SPORDIKESKUSE 

PÕHIMÄÄRUS 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Anija Valla Spordikeskus (edaspidi keskus) on Anija Vallavalitsuse (edaspidi 

valitsus) hallatav asutus. 

(2) Keskuse ametlik nimetus on Anija Valla Spordikeskus (mitteametlikus tekstis võib 

kasutada nime Kehra spordikeskus). 

(3) Keskuse juriidiline aadress on Spordi tn 2 b, Kehra, 74306 Harjumaa. 

(4) Keskus on munitsipaalasutuse Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse 

õigusjärglane. 

(5) Keskuse hallatavad objektid kinnitab vallavalitsus. 

(6) Keskusel on Anija valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat, logo, sümboolika ja 

oma alaeelarve Anija valla eelarves. 

(7) Keskusel on oma dokumentatsioon, mis on reguleeritud vallavalitsuse 

asjaajamiskorraga. 

(8) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest 

õigusaktidest, Anija valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

 

§ 2. Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine 

(1) Keskuse põhieesmärk on pakkuda valla elanikele mitmekülgset sporditeenust, 

soodustada spordiklubide tegevust keskuse haldusobjektidel, pakkuda valla 

haridusasutustele sportimisvõimalusi ning arendada rahvasporti Anija vallas. 

(2) Keskuse tegevus on suunatud eelkõige Anija valla elanikkonnale. 

(3) Keskuse teeninduspiirkond on Anija valla territoorium. 

(4) Keskuses tegutsevad huviringid ja/või treeningrühmad ja klubid. 

(5) Huviringid ja/või treeningrühmad moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja 

ringi/rühma juhendamise võimalikkusest. 

 

§ 3. Ülesanded 

(1) Keskuse ülesanded on: 

1) hallatava vara (hoone, rajatised, vahendid) haldamine; 

2) hallatavate objektide kasutusse andmine; 

3) sportimiseks soodsate ja/või uute tingimuste loomine; 

4) spordi ja muude teenuste osutamine; 

5) ülevallaliste ja keskuse spordiürituste korraldamine; 

6) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine; 

7) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine; 

8) vabatahtliku spordiliikumise arengule kaasaaitamine; 

9) huviringide ja/või treeningrühmade tegevuseks võimaluste loomine: ruumide 

võimaldamine, nende abistamine, tegevuse korraldamine, koordineerimine, osalemise 

võimaldamine erinevatel võistlustel; 

10) valla spordialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine; 

 



 

11) ürituste ja võistluste info- ja reklaamitööde teostamine; 

12) koostöö teiste spordiasutuste, -klubide, -ettevõtjate ning üksikisikutega; 

13) sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine keskusele ja keskuse tegevusega 

seotud projektidele; 

14) keskuse ruumide, rajatiste ja inventari tasuta kasutamise võimaldamine valla 

haridusasutuste lastele kehalise kasvatuse tundide ja laste huviringide tööks vastavalt 

nende asutuste koostatud ja keskuse juhatajaga kooskõlastatud ajakavale. 

 

§ 4. Õigused 

(1) Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus: 

1) osaleda valitsusega kooskõlastatult spordivaldkonnaga seotud organisatsioonide, 

liitude ja töögruppide tegevuses; 

2) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid valitsuselt ja valla asutustelt; 

3) kasutada sihtotstarbeliselt keskuse käsutuses olevat vara; 

4) anda üürile keskuse ruume, rajatisi ja inventari; 

5) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega; 

6) korraldada tasulisi üritusi; 

7) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja toiminguid, mis on 

vajalikud keskuse edukaks tegevuseks. 

 

§ 5. Juhtimine ja töötajad 

(1) Keskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja. 

(2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem, olles eelnevalt 

konsulteerinud valitsusega. 

(3) Juhataja on keskuse seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. 

(4) Juhataja töötasu ja lisatasud kinnitab valitsus. 

(5) Keskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel 

nõustab juhatajat valitsuse poolt määratud ametnik. 

(6) Juhataja kinnitab keskuse töötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist 

kooskõlastamiseks vallavalitsusele. 
 (Muudetud Anija Vallavolikogu 19.11.2015.a määrusega nr 67 – jõus 05.12.2015) 
(7) Juhataja: 

1) juhib keskuse tegevust kooskõlas seaduste ja käesoleva põhimäärusega; 

2) tegutseb keskuse nimel ilma erivolitusteta ning esindab keskust ja Anija valda 

spordivaldkonna küsimustes kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, 

asutustes, organisatsioonides, samuti suhetes füüsiliste isikutega; 

3) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja sõlmib keskuse nimel lepinguid õigus- ja 

haldusaktides, käesolevas põhimääruses, juhataja töölepingus ja ametijuhendis 

sätestatud ülesannete täitmiseks; 

4) kinnitab ametijuhendid ning sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid 

keskuse töötajatega vastavalt õigusaktidele; 

5) kinnitab töösisekorraeeskirja ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise; 

6) korraldab keskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele; 

7) annab välja keskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist; 

8) juhib keskuse majandus- ja finantstegevust, koostab keskuse eelarveprojekti ning 

vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest; 

9) tagab keskuse arengu, koostab keskuse arengukava kuni viieks aastaks ja esitab 

selle kinnitamiseks volikogule; 

10) koostab keskuse tööplaani järgnevaks aastaks ja esitab selle kinnitamiseks 



 

valitsusele; 

11) käsutab kooskõlas valla õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega keskuse valduses 

olevat vallavara ja keskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja 

otstarbeka kasutamise; 

12) koordineerib ülevallaliste spordiürituste korraldamist; 

13)koordineerib valla territooriumil spordiüritusi läbiviivate mittetulundusühingute 

tegevust; 

14) tegeleb spordivaldkonna projektitööga; 

15) korraldab õigusaktidega või lepingutega ettenähtud aruannete koostamist ja 

esitamist; 

16) teeb ettepanekuid valitsusele keskuse tegevuse arendamiseks ja majandusliku 

olukorra parandamiseks; 

17) teeb ettepanekuid volikogule valla spordivaldkonna arendamiseks; 

18) täidab ja lahendab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja ametijuhendist 

tulenevaid ülesandeid. 

(8) Keskuse juhataja vastutab põhimääruses sätestatud ülesannete õigeaegse ja täpse 

täitmise eest, samuti keskuse kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, 

säilimise ning korrashoiu eest. 

(9) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks keskuse 

töösisekorraeeskirjade, ametijuhendite, töölepingute ning käesoleva põhimäärusega. 
 

§ 6. Varad 

(1) Keskuse varad ja vahendid moodustavad: valitsuse poolt tema valdusse, kasutusse 

ja käsutusse antud põhi- ja väikevahendid ning üldjuhul vahendid, mis on omandatud 

keskuse tegevuse käigus. 

(2) Keskuse valduses olev vara on Anija valla omand. 

(3) Keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu 

poolt kinnitatud korrale. 
 

§ 7. Finantseerimine ja majandamine 

(1) Keskuse raamatupidamine toimub tsentraliseeritult valitsuses. 

(2) Keskuse finantseerimise aluseks on volikogu poolt kinnitatud eelarve. 

(3) Keskuse eelarve tuludeks on:  

1) eraldised Anija valla eelarvest; 

2) eraldised riigieelarvest; 

3) eraldised projektitegevusest; 

4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt; 

5) maksed keskuse tasulistelt teenustelt (sh ringide ja/või treeningrühmade osalustasud, 

õppemaksud jmt); 

6) ürituste piletitulu; 

7) keskuse hallatavate objektide ja ruumide renditulu; 

8) muud tulud. 

(4) Keskuse rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse läbiviimiseks ja 

arendamiseks vastavalt eelarvele, tööplaanile, arengukavale ja käesolevale 

põhimäärusele. 

(5) Keskus ei taotle oma tegevusega tulu. Saadud tulude kasutamine on lubatud üksnes 

põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks. 

(6) Keskuse varasid inventeerib valitsuse poolt kinnitatud komisjon vastavalt 

raamatupidamise seadusele. 



 

 

§ 8. Aruandlus 

(1) Keskus on aruandekohustuslik valitsuse ees. 

(2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid 

õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel. 
 

§ 9. Järelevalve 

(1) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja 

otstarbekuse üle teostab valitsus. 

(2) Keskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib 

volikogu revisjonikomisjon. 

(3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama 

järelevalveorgani määratud tähtpäevaks. 
 

§ 10. Tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja lõpetamine 

(1) Keskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamise otsustab 

volikogu ja korraldab valitsus seaduses sätestatud korras. 

(2) Keskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb keskuse ühinemises 

või jagunemises. 

(3) Keskuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist 

liiki asutuseks. 

(4) Keskuse tegevus lõpetatakse: 

1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele; 

2) kui keskust ei ole võimalik finantseerida; 

3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel. 

(5) Tegevuse lõpetanud keskuse õigused ja kohustused lähevad üle valitsusele. 

 

§ 11. Põhimääruse muutmise kord 

(1) Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu. 

(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja juhataja ja esitab 

valitsusele. 


