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Pirita Vaba Aja Keskusepdhimiiiirus

Mii?iruskehtestataksekohaliku omavalitsusekorralduse seaduse$ 35 lg 2, Tallinna pdhimiiiiruse
$ 52 lg 7 alussl ning kooskdlasTallinna Linnavolikogu 19.juuni 2003 miirirusegaff 39 kinnitatud
..Ametiasutustehallatavateasutusteasutamise.haldamise.timberkorraldamiseja ldpetamisekorra"
p-ga2.6.

g t. Utosetted
(1) Pirita Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Pirita Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa
val its us)hallatav asutus.
(2) Keskuseametlik nimi on Pirita Vaba Aja Keskusja inglise keelesPirita Leisure Centre.
(3) Keskuseasukohton EestiVabariik ja aadresson Meriviilja tee 3, 11911Tallinn.
(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
(edaspidilinnavalitsus) linnaosavalitsuseettepanekul.
(6) Keskusjuhindub oma tegevusesriigi ja Tallinna digusaktidest,linnaosavanemahaldusaktidest
ning kiiesolevastp6himii?irusest.
$ 2. Struktuur
( I ) Ke skusekoosseisukuuluvad j tirgmisedstruktuuriiiksused(fi liaalid) :
1) Kose Vaba Aja Keskus(Puhkekodutee 55b);
2) Mahe Vaba Aja Keskus (Aianduse tee 64a);
3) Pirita Sotsiaalkeskus(Metsavahitee 4).
(2) Oma iilesannetettiitmiseks on keskusel linnaosavalitsusegakooskOlastatult6igus moodustada
struktuuriiiksusi.
$ 3. Eesmiirk ja iilesanded
(1) Keskuse tegevuseeesm[rgid on luua Pirita linnaosa elanikele vaba aja veetmise vdima]used,
koordineerida huvi-, kultuuri- ja sporditegevustning noorsootoridning osutadasotsiaalteenuseid
inimestele.
eakateleja erivajadusega
(2) Eesmiirkidesttulenevalt tiiidab keskusjiirgmisi iilesandeid:
1) korraldab endaja oma struktuuririksustetood;
2) konaldab kultuuri- ja sporditegevusining -tiritusi elanikkonnakdigile vanusegruppidele;
3) konaldab huviringide t6dd, kultuuri- ja meelelahutusiiritusi, festivale, seminare,
koolitusprogramme,proj ektej a niiitusi;
4) tootab viilja ning viib ellu noorteja noorteorganisatsioonidearenguttoetavaid sihtprogramme;
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5) korraldab noorte teavitamist ja n6ustamist, noortelaagreid ja noorsooiiritusi nmg toetab
noortetihingutetegevust;
6) loob eakatele ja puuetega inimestele huvi- ja klubitegevuse, suhtlemise ning iihistirituste
korraldamisevdimalused:

juriidilist ja psiihholoogilistn6ustamist;
7) konaldabsotsiaalset,
8) teeb koost<iodteiste kultuuri-, noorsoot66-,sotsiaalhoolekandejr
mittetulundusiihingute,
jajuriidiliste
sihtasutuste
ning fr[siliste
isikutega.
$ 4. Teenused
(1) Keskusosutabjiirgmisiteenuseid:
1) toimetulekutsoodustavaid
teenuseid(sauna-ja du5iteenus)
toimetulek
2) avallkeiirituste korraldamine;
3) kino funktsioonidetifitmine.
(2) Paragahvi 3 lOikes2 nimetatud tilesannetetiiitmisel on keskusel6igus osutadatasutaja tasulisi
teenuseid,mille hinnad kehtestatakseriigi ja Tallinna digusaktidegasiitestatudkorras.
$ 5. Vara, vahendid ja eelarve
(1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus,kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel
oleva vara valdusesseandnud.
(2) Keskus v6ib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid iiksnes Tallinna
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikngu) digusaktidegasiitestatudjuhtudel ja korras ning selle tile
peetaksearvestustlinnavalitsusedigusaktideskehtestatudkorras.
(3) Keskus vdib sihtasutustelt,iiriiihingutelt, mittetulundusiihinguteltja iiksikisikutelt vastu v6tta
eraldisi ja annetusi, mis vdetakse arvele riigi ja Tallinna digusaktidega kehtestatud korras.
Eraldistestja annetustestpeab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise
arvestuse.
(4) Linnaosa vanem kinnitab keskuseeelarve,liihtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvestja
keskuseettepanekust.Keskusekulud kaetaksekinnitatud eelarvealusel.
$ 6. Juhtimine
(1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna digusaktidegakehtestatud korras ametisseja
vabastabametistlinnavalitsus linnapeaettepanekul.
(2) Juhatajaga s6lmib, muudab ja ldpetab t<i<ilepingulinnavalitsuse korralduse alusel linnaosa
vanem. Lisatasu, preemia ja iihekordse toetuse maksmise keskusejuhatajale otsustab linnaosa
vanem.
(3) Keskusejuhataja:
1) juhib keskust,tagadespdhimiitirusesette niihtud iilesannetetiiitmise;
2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, juhib keskuse majandusteger,ust,tagab
keskusetulemusliku to<i,vastutabkeskusetildseisundija arengu,linnavara siiilimise ja eelarveliste
vahendite diguspiirase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud
eelarvepiires;
3) teeb tehinguid linna nimel p6himiiiiruses siitestatud rilesannete ftiitmiseks keskusele
linnaeelarvesselleks ettenahtudkulutuste piires ja iiksnes linna digusaktidegasiitestatudjuhtudel
ja korras tagadessealjuureseelarveskavandatudtulude tiiitmise ja laekumise;
4) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma tiiiendavate volitusteta koigis riigi- ja
omavalitsusorganitesja -asutustesning suhetesteistejuriidiliste ja fiiiisiliste.isikutega v6i volitab
selleksteisi isikuid;
5) tagab finantsdistsipliinist kinni pidamise ning kannab seadusesetteniihtud korras isiklikku
vastutustkeskusefi nantsmajandusliku tegevuseseaduslikkusej a otstarbekuseeest;
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projekti
koostamise, koosk6lastamiseja esitamise linnaosa valitsusele
6) tagab keskuse eelarve
vastavalt linnas kehtestatud korrale. Jelgib jooksvalt eelarve ttiitmist ja esitab vajadusel
muudatusettepanekuid
linnaosavalitsuseleeelarvemuutmiseks;
7) kooskdlastatult linnaosa vanemaga kinnitab keskuse struktuuri, tdcitajate koosseisu ja t66
tasustamisealused(t<icitasujuhendi);
8) kinnitab t66tajateametijuhendidning sdlmib, muudabja ldpetabtriotajategatdcilepinguid;
9) kinnitab asutuseasjaajamiskorra 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
koostamisej a tiihtaegseesitamise;
12) konaldab keskusele saabunud teaben6uete, kirjade, miirgukirjade ja selgitustaotluste
lahendamist;
13) tAidabmuid iilesandeid.
(4) Keskusejuhatajat asendabasetiiitjavdi linnaosavanemakiiskkirjaga miilratud isik.
$ 7. Aruandlus ja kontroll tegevusetle
(1) Keskusejuhtimist ja tegevustkontrollib linnaosavalitsus.
(2) Keskuse raamatupidamisarvestustning aruandlust konaldab riigi ja Tallinna 6igusaktidega
siitestatudkorras linnaosavalitsus.
(3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve taitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja
Tallinna digusaktidegakehtestatudkonas j a tiihtaegadeks.
(4) Jiirelevalvetkeskusetegevuseseaduslikkuseja otstarbekuseiile teostablinnavalitsus.
$ 8. Umberkorraldamine ja tegevusel6petamine
(1) Keskuse timberkorraldamise v6i tegevuse ldpetamise otsustablinnavolikozu linnavalitsuse
ettepanekul.
(2) Kui asutuse iimberkorraldamise otsuses ei ole siitestatud teisiti, liihevad keskuse
sellepuudumiselaga
iimberkorraldamisel tema digused ja kohustusediile tema digusjiirglasele,
linnaosavalitsusele.
(3) Keskusetegevusldpetatakselikvideerimise teel.
$ 9. Mii?irusekehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. iaanuari 1997 mdarus nr 8 ,,Pirita Vaba Aja
Keskusepdhimiiiirusekinnitamine".
$ 10. Miiiiruse jdustumine
Miiiirus jdustub 26. aprilIilz}I0.

