
             

              

KINNITATUD 

         Häädemeeste Vallavalitsuse 

         18.05.2004.a määrusega nr 4 

         Lisa 

 

 

 

HÄÄDEMEESTE  AVATUD NOORTEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS 

 

 

 

I Üldsätted 

1. Häädemeeste Avatud Noortekeskus (edaspidi ANK) on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi 

vallavalitsus) hallatava asutuse Häädemeeste Huvikeskus struktuuriüksus, mille tegevuse 

põhieesmärgiks on Häädemeeste valla noorte vaba aja veetmise, kultuuri-, huvitegevuse ja 

noorsootöö korraldamine. 

2. ANK asukoht on Pärnu maakond Häädemeeste  alevik ja aadress on Pärnu maakond, 

Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 31.  

3. ANK-il võib olla oma sümboolika.  

4. ANK põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi vallavalitsus.   

4 ANK juhindub oma tegevuses riigi ja Häädemeeste valla õigusaktidest, Häädemeeste 

Huvikeskuse juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest. 

5 ANK kasutab oma tegevuses avatud noorsootöö meetodit. 

 

II Eesmärgid ja tegevussuunad 

6. ANK eesmärgid ja tegevussuunad: 

6.1. noorsootöö korraldamine; 

6.2. noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine;  

6.3. noorte huviringide töö korraldamine; 

6.4. harrastustegevuste korraldamine ja läbiviimine; 

6.5. noorte kuritegevuse ning riskirühmadesse sattumise vähendamine; 

6.6. noorte positiivse hõivatuse ja suhtlemise suurendamine; 

6.7. noorte omaalgatuslike tegevusvõimaluste laiendamine; 

6.8. kultuuriliste ja meelelahutuslike ürituste, seminaride korraldamine noortele; 

6.9. täiskasvanute teadlikkuse tõstmine noorteprobleemide suhtes; 

6.10.infovahetus noortelt ühiskonnale ja vastupidi; 

6.11.noorte nõustamise korraldamine oma pädevuse piires; 

6.12.noorte olukorra ja soovide väljaselgitamiseks küsitluste korraldamine; 

6.13.osalemine koostööprojektides teiste ühenduste ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka teistes 

riikides ning selle kaudu noorte silmaringi laiendamine. 

 

III Ülesanded  

7. ANK eesmärkide saavutamiseks täidab ANK järgmisi ülesandeid: 

7.1. korraldab Häädemeeste valla noorte vaba aja sisustamist; 

7.2. korraldab huvialaringide tööd, kultuuri- ja noorsooüritusi, seminare;  

7.3. korraldab kunstinäitusi; 

7.4. teeb koostööd teiste asutustega ja organisatsioonidega; 

7.5. korraldab noortele vajaliku teabe edastamist ning noorte nõustamist; 

7.6. osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid (ruumide rent ja inventari kasutamine) 

ning korraldab muud ANK põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust; 

7.7. korraldab vajadusel küsitlusi noorte olukorra ja soovide väljaselgitamiseks; 

7.8.  võimaldab noorteühenduste tekkimist ja noorte kooskäimist. 
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8. ANK-il on õigus põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks vajalike tööde tegemiseks 

ja teenuste osutamiseks sõlmida lepinguid juriidiliste isikute ja füüsiliste isikutega. 

 

IV  ANK sihtgrupp, nende õigused ja kohustused 

9. ANK tegevus on suunatud kõigile 7-26-aastastele noortele.  

10. ANK tegevuses osalevate isikute õigused: 

10.1.saada teavet ANK tegevuse kohta; 

10.2.võtta osa ANK poolt korraldatavatest üritustest; 

10.3.avaldada arvamust ja teha ettepanekuid ANK tegevuse ja selle kavandamise kohta; 

10.4.kasutada ANK ruume ja inventari eesmärgipäraselt.  

11. ANK tegevuses osalevate isikute kohustused: 

11.1.täita ANK põhimäärusest, Häädemeeste Huvikeskuse sisekorraeeskirjast jt ANK tegevust 

reguleerivatest dokumentidest tulenevaid kohustusi; 

11.2.hüvitada ANK varale tekitatud kahju, kui see on tekkinud tema tegevuse või tegevusetuse 

tagajärjel. 

 

V Häädemeeste ANK  juhtimine 

12. ANK tegevust juhib Häädemeeste Huvikeskuse juhataja.  

13. ANK põhitegevuse tagamiseks Häädemeeste Huvikeskuse juhataja õigusaktidega kehtestatud 

korras: 

13.1.koordineerib ANK igapäevast tegevust; 

13.2.korraldab ANK kasutuses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist; 

13.3.sõlmib lepinguid ANK igapäevase tegevuse korraldamiseks oma eelarveliste vahendite 

piires;  

13.4.tegutseb ANK nimel ja esindab ANK-i ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja 

omavalitsusorganites, muudes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides; 

13.5.kehtestab ANK sisekorraeeskirjad;  

13.6.kinnitab ANK tegevuskava; 

13.7.annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib 

nende täitmist; 

13.8. vastutab ANK tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;   

13.9.esitab vallavalitsusele ettepanekuid ANK rahastamiseks valla eelarvest Häädemeeste 

Huvikeskuse eelarve kaudu ning vastutab eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 

14. ANK lahtiolekuajad ja vastutavad töötajad kinnitab ning ANK poolt osutatavate tasuliste 

teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus. 

15. ANK tegevuse juhtimisele ja planeerimisele kaasaaitamiseks võib vallavalitsus moodustada 

kuni 5-liikmelise ANK nõukogu. 

16. ANK-ile pandud ülesannete täitmist kontrollib  vallavalitsus. 

 

VI Häädemeeste ANK vara ja vahendid  

17. ANK vara moodustavad Häädemeeste valla poolt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud 

hoone, inventar ja muu vara. ANK bilansis oleva vara omanik on Häädemeeste vald. ANK 

valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud 

korras.  

18. ANK bilansis oleva vara osas on materiaalselt vastutavaks isikuks Häädemeeste Huvikeskuse 

juhataja.  

19. ANK- il on Häädemeeste Vallavolikogu poolt Häädemeeste Huvikeskuse koosseisus 

kinnitatud eelarve.  

20. ANK tegevuskulud kaetakse:  

20.1.kohaliku omavalitsuse eelarvest Häädemeeste Huvikeskusele eraldatud vahenditest; 

20.2.muudest allikatest (toetusprogrammid, projektid, sponsorid, omafinantseering jmt); 

20.3.riigieelarve sihtotstarbeliste eraldiste arvel; 
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20.4.tasuliste teenuste osutamisel ametiasutuse poolt kinnitatud hindade alusel saadud tulude 

arvel. 

21. ANK-le võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. 

Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele selleks ettenähtud korras. 

22. ANK raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine. 

23. ANK tegevuse lõppemisel jääb vara Häädemeeste Huvikeskuse kasutusse. 

 

VII ANK tegevuse lõpetamine 

 

24.  ANK tegevuse ümberkorraldamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.  

25. ANK tegevuse lõpetamisel tehakse vastav muudatus Häädemeeste Huvikeskuse 

põhimääruses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


