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6ru valla pflevakeskuse pdhimf,:irus
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 l6ige 2 alusel.

t. titasetteo
if l O* valla piievkeskus (edaspidi
g

pdevakeskus) on

6ru vallavalitsuse hallatav asutus aadressiga

6ru alevik, 6ru vald Valga maakond 67IA9.

(2) piievakeskus on valla hoolekandeasutus, mis osutab sotsiaalteenuseid ja pakub huvialast
tegevust eelkdige 6ru valla eakatele ja puuetega inimestele'
(:j raevakeskui juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Oru vallavolikogu (edaspidi
vallavolikogu) ja 6ru vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) digusaktidest ning kdesolevast
p6himtiiirusest.
$ 2. Tegevuse eesm6rgid

ja puuetega
ra"rrur.eskuse tegei.use eesmdrgiks on eelkdige abi osutamine 6ru valla eakatele
inimestele nende iseseisvaks toimetulekuks kodus ning huvitegevuse organiseerimine.
(2) Oma teger.'use eesmzirkide tiiitmiseks pakub piievakeskus alljdrgnevaid teenuseid:
1) toidu kojuviimine;
2) kohapealne toitlustamine pdevakeskuses;
3) koduteenuste osutamine;
4) transporditeenused ;
5) pesemisteenused;
6) pesupesemisteenus;
7) raamalute, ajalehtede ja ajakirjade laenutamine;
8) interneti kasutamine:
9) ruumide iiiirimine;
jm iirituste
1b) ruumide kasutusse andmine kiisitooringide, iseteger.use, tervisev6imlemise

ir;

liibiviimiseks;
11) sotsiaalabi alane ndustamine;
12) muude teenuste osutamine.
(3j paevakeskus teeb koostood sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste ning

mittetuiundusiihingutega.
$ 3" Majandustegevus

ja kiisutab
eskusJbilansis oleva vara on 6ru valla omand. Piievakeskus valdab, kasutab
oma valduses olevat vara vallavara valitsemise korra alusel.
(2) Piievakeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
1) 6ru valla eelarvelistest vahenditest;
saadud tuludest;
2j tasuliste teenuste osutamisel vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel
3 ) annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest;

ir; ra"uut

4) muudesttuludest.
(3) Piievakeskuse eelarve projekti koostamine, menetlemine ning vastuvdtmine toimub
Oigusaktides kehtestatud korras.

6ru valla

(4) Piievakeskusel on 6igus:
1) konaldada piievakeskusele kasutada antud hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist ning remonti;
2) sdlmida pdevakeskuse p6himdziruses toodud eesmiirkide saa'vutamiseks ning eelarveliste
vahendite olemasolul vajalike toode teostamiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid juriidiliste ja
fuiisiliste isikutega.
(5) Piievakeskuse raamatupidamist ning aruandlust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.
(6) Jbrelevalvet pdevakeskuse finantsmajandusliku tegevuse iile teostab vallavalitsus ja
vallavoliko gu revisj onikomisj on.
$ 4. Juhtimine
(1) Piievakeskuse tegevust juhib ja asutust esindab prievakeskuse perenaine.
(2) Piievakeskuse perenaise kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavalitsus.
(3) Pzievakeskuse perenaine:
t) konaldab piievakeskuse p6himridrusejiirgset tegevust ning kannab vastutust pdevakeskuse
i.ilesannete tiiitmise ja arengu eest;
2) valdab, kasutab ja krisutab valTavarcvastavalt 6ru valla 6igusaktidele, juhib
finantsmajanduslikku tegel.ust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust
seaduses ettendhtud korras ;
3) s6lmib prievakeskuse nimel lepinguid ja esindab asutust ilma tiiiendavate volitusteta k6igis riigij a omavalitsusasutustes, suhetes fuilsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) s6lmib, muudab ja ldpetab toolepingud asutuse tootajatega;
5) tootab valja ja kinnitab asutuse tookorralduse reeglid, tookaitsealased juhendid ning t6otajate
ametijuhendid;
6) annab viilja kziskkirju ja teeb korraldusi asutuse t<io sisemiseks konaldamiseks ja kontrollib
nende ttiitmist;
7) koostab piievakeskuse eelar-ve projekti ning vastutab eelarveliste vahendite sihipiirase kasutamise
eest;

8) koostab ja kinnitab pdevakeskuse asjaajamise ja arr,utikasutamise eeskirjad;
9) konaldab ptievakeskusele saabunud teaben6uete, kirjade ja avalduste lahendamist;
10) vastutab aruannete koostamise, esitamise ning aruannetes sisalduvate andmete 6igsuse eest.
$ 5. Umberkujundamine ja tegevuse ldpetamine
(1) Piievakeskuse iimbcrkujundamise v6i tema tegevuse lOpetamise otsustab vallavolikogu.
(2) Piievakeskuse teger,'use l6petamisel jrirele jiiiinud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus"
$ 6. Jiirelevalve ja aruandlus
(1) Teenistuslikku jiireievaivet pzievakeskuse perenaise teger,use seaduslikkuse ja otstarbekuse i.ile
teostab vallavalitsus.
(2) Prievakeskus esitab oma tegewse kohta aruandeid digusaktides ette nrihtud korras ja
tiihtaegadel.
$ 7. Rakendussdtted
(1) Oru vallavolikogu 3 0.mai 2003 . a rn66nrs nr 16 ,,Valla pdevakeskuse moodustamine ja
kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.
(2) Vall{vdlitsusel kanda pdevakeskus riigi- ja kohaliku omavalitsuse riiklikusse registrisse.
(3) MAa{us jdustub l.detsembrll2012. a.
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