LÄÄNE- VIRU MAAKOND
RÄGAVERE VALLA VOLIKOGU
MÄÄRUS
Ulvi

20. september 2007. nr 46

Ulvi Klubi moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse seaduse (RT I 1993,37, 558, 1999, 82, 755; 2000, 51,322; 2001, 82,
489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; ja 393; 82,
480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22 ; 23,141; 88, 588; 2004, 41, 277;56, 399; 81, 542; 89, 610;
õiend 2005, 10; 21,230) § 6 § 22 lg 1 punktist 34, ja võttes aluseks valitsuse ettepaneku ja
läbirääkimised,
Rägavere Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Moodustada valla hallatava allasutusena Ulvi Klubi alates 1. oktoober 2007.a.

2. Kinnitada Ulvi Klubi Põhimäärus ( Lisa 1, 2 (kahel) lehel).
3. Määrus jõustub 25. september 2007.

Arvo Jaakson
Rägavere Vallavolikogu esimees

KINNITATUD
Rägavere Vallavolikogu 20.09.2007.
määrusega nr. 46

ULVI KLUBI PÕHIMÄÄRUS

§1

Üldsätted

(1) Ulvi klubi, asukohaga Ulvi küla Põlula post. 46701 Rägavere vald Lääne-Virumaa, on
kohaliku omavalitsuse valitsemisalas tegutsev kultuuriasutus.
(2) Klubi põhitegevuseks on elanikkonna kultuuriline teenindamine, kultuuri- ja
huvitegevuse edendamine ,koordineerimine ja korraldamine.
(3) Klubil on Rägavere valla eelarves iseseisev eelarve, mille kinnitab Rägavere
Vallavolikogu.
(4) Klubil võib olla ka oma pangaarve.
(5) Klubi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rägavere Vallavolikogu.
(6) Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse
õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
§2

Klubi ülesanded, kohustused ja õigused:

(1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine ja kultuurielu
edendamine, rahvatervise edendamine;
(2) isetegevuskollektiivide tegevuse koordineerimine;
(3) kõigi vanusegruppide väärika kultuurilis-meelelahutusliku vaba aja veetmise
korraldamine, selleks vastavate tingimuste loomine;
(4) rahvapidude, kultuuriürituste ja valla suurürituste korraldamine;
(5) oma ruumide ja territooriumi korrashoid;
(6) teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.
Klubi õigused:
(8) üürida ühekordseteks üritusteks välja ruume, vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud
hindadele.
(9) saada vallavolikogult ja –valitsuselt tööks vajalikku teavet.
(10) osaleda kohaliku kultuuripoliitika väljatöötamisel.
(11) teha ettepanekuid vallavolikogule ja –valitsusele kultuuritöö küsimustes.
(12) kasutada ja käsutada klubi valduses olevat valla vara vastavalt Rägavere valla
munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale, tagades selle
säilitamise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise.
(13) anda hinnanguid kultuuritöö valdkonnas.
(14) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
§3

Klubi juhtimine:

(1) Klubi juhib klubijuhataja, kelle kinnitab ametisse Rägavere Vallavalitsus.
(2) Klubijuhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab lepingu vallavanem.
(3) Klubijuhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss, mille korra kehtestab
vallavalitsus.
(4) Juhataja
1) korraldab ja kavandab klubi tööd lähtudes piirkonna huvidest.
2) esindab klubi.
3) esitab vallavalitsusele kaks korda aastas poolaasta tegevuskava.
4) valdab, kasutab ja käsutab klubi vara vastavalt Rägavere valla munitsipaalvara
valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.
5) koostab klubi eelarve taotluse.

6) taotleb sihtasutustelt ,sihtkapitalidelt jt. täiendavaid rahalisi vahendeid ürituste
korraldamiseks, inventari ja töövahendite muretsemiseks.
7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla kultuuritöö korraldamise üldküsimustes
ja klubiga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
(5) Klubijuhatajal on õigus:
1) sõlmida oma ülesannete täitmiseks ühekordseid lepinguid, mis kinnitatakse
vallavanema poolt.
2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni vallavalitsuselt.
3) saada tööks vajalikku täiendkoolitust klubi eelarves personali täiendkoolituseks
ette nähtud summade ulatuses.
§4

Klubi personal

(1) Personali tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingutes,
ametijuhendites, asjaajamise korras ja kodukorras.
§ 5 Vara ja vahendid:
(1) Klubi valduses olevad varad on Rägavere valla varad.
§ 6 Klubi finantseerimine:
(1)
(2)
(3)
(4)

Rägavere valla eelarvest.
laekumistest sihtasutustest ja sihtkapitalidelt.
põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.
annetustest.

§ 7 Aruandlus ja järelvalve:
(1) Klubi esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.
(2) Kontrolli klubi tegevuse üle teostab Rägavere Vallavalitsus.
§ 8 Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine:
(1) Klubi tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse Rägavere Vallavalitsuse
ettepanekul Rägavere Vallavolikogu otsusega.
(2) Tegevusega lõpetanud klubi õigused ja kohustused lähevad üle Rägavere
Vallavalitsusele või valitsuse poolt määratud asutusele.

