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Mii?irus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 lg 2, Tallinna pdhimiiiiruse

$ 52 lg 7 alussl ning kooskdlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 miirirusega ff 39 kinnitatud
..Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise. haldamise. timberkorraldamise ja ldpetamise korra"
p-ga2.6.

g t. Utosetted
(1) Pirita Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Pirita Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa
v al it s us) hallatav asutus.

(2) Keskuse ametlik nimi on Pirita Vaba Aja Keskus ja inglise keeles Pirita Leisure Centre.

(3) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Meriviilja tee 3, 11911 Tallinn.

(4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Keskusel on Tallinna suure vapi kujutisega
pitsat ning oma siimboolika.

(5) Keskuse p6himiiiiruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja tiiiendusi Tallinna Linnavalitsus
(edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(6) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna digusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest
ning kiiesolevast p6himii?irusest.

$ 2. Struktuur

( I ) Ke skuse koo sseisu kuuluvad j tirgmi sed struktuuriiiksused (fi liaalid) :
1) Kose Vaba Aja Keskus (Puhkekodu tee 55b);
2) Mahe Vaba Aja Keskus (Aianduse tee 64a);
3) Pirita Sotsiaalkeskus (Metsavahi tee 4).

(2) Oma iilesannete ttiitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskOlastatult 6igus moodustada
struktuuriiiksusi.

$ 3. Eesmiirk ja iilesanded

(1) Keskuse tegevuse eesm[rgid on luua Pirita linnaosa elanikele vaba aja veetmise vdima]used,
koordineerida huvi-, kultuuri- ja sporditegevust ning noorsootorid ning osutada sotsiaalteenuseid
eakatele ja erivajadusega inimestele.

(2) Eesmiirkidest tulenevalt tiiidab keskus jiirgmisi iilesandeid:
1) korraldab enda ja oma struktuuririksuste tood;
2) konaldab kultuuri- ja sporditegevusi ning -tiritusi elanikkonna kdigile vanusegruppidele;
3) konaldab huviringide t6dd, kultuuri- ja meelelahutusiiritusi, festivale, seminare,
koolitusprogramme, proj ekte j a niiitusi;
4) tootab viilja ning viib ellu noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavaid sihtprogramme;
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5) korraldab noorte teavitamist ja n6ustamist, noortelaagreid ja noorsooiiritusi
noortetihingute tegevust;
6) loob eakatele ja puuetega inimestele huvi- ja klubitegevuse, suhtlemise ning
korraldamise vdimalused:
7) konaldab sotsiaalset, juriidilist ja psiihholoogilist n6ustamist;
8) teeb koost<iod teiste kultuuri-, noorsoot66-, sotsiaalhoolekande- jr
mittetulundusiihingute, sihtasutuste ning fr[siliste jajuriidiliste isikutega.

$ 4. Teenused
(1) Keskus osutab jiirgmisi teenuseid:

1) toimetulekut soodustavaid teenuseid (sauna- ja du5iteenus) toimetulek
2) av allke iirituste korral damine ;
3) kino funktsioonide tifitmine.

(2) Paragahvi 3 lOikes 2 nimetatud tilesannete tiiitmisel on keskusel 6igus osutada tasuta ja tasulisi
teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna digusaktidega siitestatud korras.

$ 5. Vara, vahendid ja eelarve

(1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel
oleva vara valdusesse andnud.

(2) Keskus v6ib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid iiksnes Tallinna
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikngu) digusaktidega siitestatud juhtudel ja korras ning selle tile
peetakse arvestust linnavalitsuse digusaktides kehtestatud korras.
(3) Keskus vdib sihtasutustelt, iiriiihingutelt, mittetulundusiihingutelt ja iiksikisikutelt vastu v6tta
eraldisi ja annetusi, mis vdetakse arvele riigi ja Tallinna digusaktidega kehtestatud korras.
Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise
arvestuse.

(4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, liihtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja
keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

$ 6. Juhtimine

(1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna digusaktidega kehtestatud korras ametisse ja
vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Juhatajaga s6lmib, muudab ja ldpetab t<i<ilepingu linnavalitsuse korralduse alusel linnaosa
vanem. Lisatasu, preemia ja iihekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnaosa
vanem.

(3) Keskuse juhataja:
1) juhib keskust, tagades pdhimiitiruses ette niihtud iilesannete tiiitmise;
2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, juhib keskuse majandusteger,ust, tagab
keskuse tulemusliku to<i, vastutab keskuse tildseisundi ja arengu, linnavara siiilimise ja eelarveliste
vahendite diguspiirase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud
eelarve piires;
3) teeb tehinguid linna nimel p6himiiiiruses siitestatud rilesannete ftiitmiseks keskusele
linnaeelarves selleks ettenahtud kulutuste piires ja iiksnes linna digusaktidega siitestatud juhtudel
ja korras tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude tiiitmise ja laekumise;
4) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma tiiiendavate volitusteta koigis riigi- ja
omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja fiiiisiliste.isikutega v6i volitab
selleks teisi isikuid;
5) tagab finantsdistsipliinist kinni pidamise ning kannab seaduses etteniihtud korras isiklikku
vastutust ke skuse fi nantsmaj andusliku te gevuse seaduslikkuse j a otstarbekuse eest ;

nmg toetab

iihistirituste



3
6) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, koosk6lastamise ja esitamise linnaosa valitsusele
vastavalt linnas kehtestatud korrale. Jelgib jooksvalt eelarve ttiitmist ja esitab vajadusel
muudatusettepanekuid linnaosa valitsusele eelarve muutmiseks;
7) kooskdlastatult linnaosa vanemaga kinnitab keskuse struktuuri, tdcitajate koosseisu ja t66
tasustamise alused (t<icitasujuhendi);
8) kinnitab t66tajate ametijuhendid ning sdlmib, muudab ja ldpetab triotajatega tdcilepinguid;
9) kinnitab asutuse asj aaj amiskorra ning muud tookonaldusdokumendid;
10) annab oma piidevuse piires keskuse t66 korraldamiseks viilja kliskkirju ja kontrollib nende
taitmisu
ll)tagab riigi ja Tallinna digusaktidega ning lepingutega siitestatud dokumentide, aruannete
koostamise j a tiihtaegse esitamise ;
12) konaldab keskusele saabunud teaben6uete, kirjade, miirgukirjade ja selgitustaotluste
lahendamist;
13) tAidab muid iilesandeid.

(4) Keskuse juhatajat asendab asetiiitja vdi linnaosa vanema kiiskkirjaga miilratud isik.

$ 7. Aruandlus ja kontroll tegevuse tle

(1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(2) Keskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust konaldab riigi ja Tallinna 6igusaktidega
siitestatud korras linnaosa valitsus.

(3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve taitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja
Tallinna digusaktidega kehtestatud konas j a tiihtaegadeks.

(4) Jiirelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse iile teostab linnavalitsus.

$ 8. Umberkorraldamine ja tegevuse l6petamine

(1) Keskuse timberkorraldamise v6i tegevuse ldpetamise
ettepanekul.

(2) Kui asutuse iimberkorraldamise otsuses ei ole
iimberkorraldamisel tema digused ja kohustused iile tema
linnaosa valitsusele.

(3) Keskuse tegevus ldpetatakse likvideerimise teel.

$ 9. Mii?iruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. iaanuari
Keskuse pdhimiiiiruse kinnitamine".

$ 10. Miiiiruse jdustumine

Miiiirus jdustub 26. aprilIilz}I0.

otsustab linnavolikozu linnavalitsuse

siitestatud teisiti, liihevad keskuse
digusjiirglasele, selle puudumisel aga
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