RAIKKÜLA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 29
Tamme külas 10. novembril 2011
Käesolev määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Raikküla valla
põhimääruse § 22 lg 34, Noorsootöö seaduse, vallavalitsuse ja vallavolikogu noorsoo-, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni ettepanekute alusel .

RAIKKÜLA VALLA AVATUD NOORTEKESKUSE PÕHIMÄÄRUSE
(kinnitatud Raikküla Vallavolikogu 11.06.2003 määrusega nr 16)

muutmine
I ÜLDSÄTTED
§ 1 Raikküla Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) asukohaga Raikküla külas on
Raikküla vallavalitsuse hallatav asutus, mille struktuuri kuuluvad noortetoad Purku külas ja
Tamme külas.
§ 2 Noortekeskuse asutab Raikküla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Noortekeskuse
kõrgemalseisev organ on Raikküla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
§ 3 Noortekeskusel on oma eelarve. Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.
§ 4 Noortekeskuse ametlik aadress on 78402 Raikküla küla, Rapla maakond.
§ 5 Noortekeskuse struktuuris võib olla maksimaalselt üks noortekeskuse juhataja ametikoht, kuni
kaks noorsootöötaja ametikohta ja 0,5 koristaja ametikohta.
§ 6 Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
Raikküla Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
§ 7 Noortekeskus on avatud vähemalt 20 tundi nädalas avatud noorsootöö meetodil.
II EESMÄRK JA ÜLESANDED
§ 8 Noortekeskuse eesmärk on tingimuste loomine noortele arendavaks tegevuseks, mis
võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.
§ 9 Vastavalt eesmärgile noortekeskus:
1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, toetab noorte omaalgatust;
2) abistab ja innustab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest
ning muudest noorsooüritustest;
3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja
õppimiseks;
algatab ja viib läbi noorteprogramme ja -projekte;
4) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja
haridusasutustega;
§ 10 Noorsootöö põhitingimused on:
1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
2) luuakse tingimused teadmiste ja oskuste omandamiseks, lähtutakse noorte vajadustest ja
huvidest;
3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
6) noortekeskuse tegevus on avalik, selles võivad osaleda kõik huvitatud isikud.
§ 11 Raikküla Valla Avatud Noortekeskus täidab ka päevakeskuse, mis on mõeldud puuetega

noortele, ülesandeid.
§ 12 Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikult omavalitsuselt ning teistelt noorsootööga
tegelevatelt institutsioonidelt;
2) osaleda vabariiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ning töögruppide
tegevuses;
3) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigivara.
III JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS
§ 13 Noortekeskuse tööd koordineerib Raikküla Vallavalitsus ja finantsmajanduslikku tegevust
revideerib vallavolikogu revisjonikomisjon. Igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja,
talle alluvad noorsootöötajad ja koristaja.
§ 14 Töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib, peatab või lõpetab vallavanem vallavalitsuse
ettepanekul.
§ 15 Noortekeskuse juhataja:
1) korraldab ja juhendab noortekeskuse ja noortetubade tööd
2) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve
muutmise ja kinnitamise kohta;
3) koostab noortekeskuse eelarve ja esitab taotluse vallavalitsusele;
4) teeb omapoolseid ettepanekuid noortekeskuse töö planeerimiseks;
5) kontrollib ja teeb ettepanekuid eelarveliste vahendite ja muude vahendite kasutamise ja
materiaalse baasi arendamise kohta;
6) teeb ettepanekuid personali koosseisu muutmiseks vastavalt kinnitatud eelarvele;
sõlmib ülesannete täitmiseks lepinguid ning teeb muid tehinguid oma pädevuse piires ja vastavalt
seadusega.
7) sõlmib, peatab või lõpetab lepingud noorsootöötajate ja koristajaga.
8) võimalusel kasutab vabatahtlike töötajate tööd vastavalt lepingutele.
9) tagab noortekeskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmise.
10) käsutab kinnitatud eelarve piires rahalisi vahendeid ja vastutab noortekeskusele ja
noortetoale kasutamiseks antud ruumide ja muu vara säilimise eest;
11) kinnitab noortekeskuse ja noortetoa kodukorra, päevakava ja esitab vallavalitsusele
oma tegevusplaani koos eelarve projektiga iga aasta 01. novembriks.
12) on aruandekohustuslik Raikküla Vallavalitsuse ees.
§ 16 Noortekeskuse töötajate palga vahemikud kinnitab vallavolikogu palgamäärusega.
IV VARA, FINANTSEERIMINE JA EELARVE
§ 17 Noortekeskuse vara moodustavad omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja
valdamiseks antud ruumid, inventar ja muu vara.
§ 18 Noortekeskuse vara on Raikküla valla munitsipaalomand, mille valdamine, kasutamine ja
käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirja kohaselt.
§ 19 Noortekeskust finantseeritakse Raikküla Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvest ja muudest
allikatest, milleks on:
1) laekumised äriühingute ja üksikisikute annetustest, sihtasutustelt ja muud seadusega
lubatud eraldised;
2) majandustegevuse tulemusena, sh tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste
osutamisest saadud vahendid;
§ 20 Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, viia läbi tasulisi ja muid üritusi
juriidilistele ja füüsilistele isikutele, teenida tulu ja kasutada seda üksnes põhimääruses sätestatud
eesmärkide saavutamiseks.
§ 21 Noortekeskuse raamatupidamist korraldab Raikküla Vallavalitsus.
V TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE
§ 22 Noortekeskuse tegevuse korraldab ümber ja lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.
§ 23 Noortekeskuse ümberkorraldamisest ja lõpetamisest teatab vallavalitsus asjast huvitatud

isikutele vähemalt 4 kuud ette ning nõuab vajaduse korral tagasi noortekeskuse valduses,
kasutuses või käsutuses oleva valla vara.
VI LÕPPSÄTTED
§ 24 Lugeda kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 11.06.2003 määrus nr 16.
§ 25 Käesolev määrus jõustub 01.detsembril 2011.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees

Esialgne põhimäärus oli vastu võetud 2003. aastal, kui tekkisid esimesed noortetoad ja puudus
ettekujutus tegelikust noorsootööst. Uus noorsootöö seadus hakkas kehtima alles 01.01.2011.

