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Mtiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 35 16ike 2 ja Mustvee valla
pdhimiiiiruse $ 45 l6ike 2 alusel.

5 t. titosettea

(l) Spordikeskuse ametlik nimetus on Mustvee Valla Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

(2) Spordikeskus on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidivallavalitsus) hallatav asutus.

(3) Spordikeskuse aadress on Narva tn24, Mustvee linn, Mustvee vald, Jdgevamaa.

(4) Spordikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

(5) Spordikeskusel on oma siimboolika ja dokumendiplangid.

$ 2. Spordikeskuse eesmiirgid, iilesanded ja digused

(1) Spordikeskuse eesmdrk on tagada aastaringselt igas vanuses Mustvee valla elanikele ja
kiilalistele vdimalused sportlike tegevuste ja tervislike eluviiside harrastamiseks.

(2) Spordikeskus koordineerib kdikide Mustvee valla spordiobjektide tegevust ja nende
majandamist.

(3) Eesmiirkide saavutamiseks spordikeskus:
1) loob vastavalt vdimalustele tiiiendavaid vdimalusi sportlike tegevuste arendamiseks;
2) koostods vallaja kogukonnaga arendab, parendab ning loob uusi rajatisi;
3) s2iilitab, arendab ning loob uusi traditsioone;
4) korraldab erinevaid spordivdistlusi ja -iiritusi;
5) propageerib tervislikke ja sportlikke eluviise;
6) koordineerib valla spordielu;
7) osutab v6i vdimaldab spordikeskuse halduses olevates ruumides osutada toitlustus-,

majutus- j a olmeteenuseid;
8) arendab koost66d erinevate organisatsioonidega Eestis ja vZilismaal;
9) koostab valla vdistkonnad ja esindused osalemaks maakondlikel ja vabariiklikel

kohalike omavalitsuste vahel peetavatel v6istlustel;
10) tiiidab muid digusaktidest tulenevaid iilesandeid.

$ 3. Spordikeskuse juhtimine

(1) Spordikeskust juhib juhataja.

(2) Spordikeskuse juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus. Juhatajaga sdlmib t66lepingu ja
ttiidab tema suhtes tooandja digusi ja kohustusi vallavanem.



(3) Spordikeskuse struktuuri, t66tajate koosseisu ja t6o tasustamise alused kinnitab
spordikeskuse juhataja, kooskdlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

(4) Spordikeskuse juhataj a:

1) vastutab spordikeskuse tegevuse ja iildise arengu eest;
2) tagab spordikeskusele pandud iilesannete tiiitmise ja konaldab spordikeskuse tegevust

vastavalt kiiesolevale pdhimiiiirusele;
3) esindab spordikeskust oma piidevuse piires, ilma tiiiendavate volitusteta;
4) teeb tehinguid kinnitatud eelarve piires ja siitestatud 6igusaktide raames;
5) s6lmib, muudab ja l6petab tdolepinguid spordikeskuse t66tajatega;
6) s6lmib, muudab ja ldpetab spordikeskuse hallatavate objektide kasutuslepinguid ning

muid spordikeskuse tegevusega seotud lepinguid;
l) annab viilja kiiskkirju spordikeskuse t66 sisemiseks korraldamiseks, sealhulgas

kehtestab todkorralduse reeglid j a tagab t6riohutuse n6uete ttiitmise;
8) koostab spordikeskuse eelarve projekti ja vastutab eelarve ttiitmise eest;
9) vastutab spordikeskuse halduses oleva vallavara sihipiirasse ja otstarbeka kasutamise

eest.

$ 4. Spordikeskuse vara ja finantseerimine

(1) Spordikeskuse vara on valla omandis olev maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu
vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on spordikeskusele andnud sihtotstarbeliseks
kasutamiseks.

(2) Spordikeskus valdab, kasutab ja kZisutab oma valduses olevat vara vastavalt Mustvee
Vallavoliko gu kehtestatud korrale.

(3) Spordikeskusel on vallaeelarve koosseisus oma eelarve. Spordikeskuse eelarve tulud on
eraldised riigi- ja vallaeelarvest, omatulu kiiesoleva pdhimtiiirusega lubatud tasulistest
teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest, toetustest j a annetustest.

(4) Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

(5) Spordikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse finantsosakond.

$ 5. Jiirelevalve

Spordikeskuse ja selle juhataja tegevuse diguspiirasuse, sihiptirasuse ja otstarbekuse iile teeb
j ?irelevalvet vallavalitsus.

$ 6. Spordikeskuse iimberkorraldamine ja tegevuse ldpetamine

Spordikeskuse i.ihinemise, jagunemise, iimberkorraldamise vdi tegevuse ldpetamise otsustab
Mustvee Vallavolikogu.

$ 7. Miiiiruse j6ustumine

Miiiirus jdustub 1. jaanuaril 2019. a.
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