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$ 1 Reguleerimisala
Mlizirusega miiziratakse kindlaks

6ru valla noodekeslcuse ,,Noortepada" (edaspidi noortekeskus)

tegutsemise 6iguslikud alused , iilesanded ja tookord.

Oru valla noortekeskuse ,,Noortepada" mdiste ja asutamine
1. Noortekeskus on 6ru vallas noortele ja lastele teenuseid osutav ning vaba aja veetmise

$2

vdimalusi pakkuv 6ru Vallavalitsuse hallatav asutus.
2. Noortekeskuse asutajaks on

6ru Vallavolikogu. Noortekeskusel on oma eelarve, vapiga pitsat

ning stimboolika. Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik"
3. Noortekeskuse asukoha aadressiks on:

6ru alevik, 6ru vald Valga maakond, 67109.

4. Noortekeskus juhindub oma toos Eesti Vabariigi 6igusaktidest, vabariigi noorlepoliitika

noorsootoo p6him6tetest, 6ru Vallavolikogu ja 6ru Vallavalitsuse digusaktidest ning
kiiesolevast p6himiiiiruse st.
5. Noortekeskuse p6himziZiruse kinnitab ning teeb selles muudatusi

ja tiiiendusi 6ru

Vallavolikogu Oru vallavalitsuse ettepaneku alusel.

$ 3 Noortekeskuse tegevuse eesmfirk
1. Noorlekeskuse eesmiirgiks on Oru

ja arengukava

valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete

vriiirtushinnangute kujundamine ja vdimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks.
2. Noorlekeskuse tegevuse aluseks on Noortekeskuse arengukava, mis on valla arengukava
osaks.

ja

$ 4 Noortekeskuse

pdhiiilesanded

1. Noorlekeskuse p6hiiilesandeks on erinevate huvidega laste

ja noorte (7 -26 aastaste)

tihistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse

kasvatamine oma elu, vzieirtushinnangute ja iihiskonna arengu osas otsuste tegemisel.
2. Vastavalt p6hiiilesandele noortekeskus

:

2.1 koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noofteklubide

ja seltside

tekkimiseks j a tegevuseks;
2.2 teeb koostood teiste Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste huvikeskuste, laste- ja
noofteorganisatsioonidega ning kultuuri- j a haridusasutustega;
2.3 n6ustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;

2.4 abtstab noori osav6tul laste ja noorle puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest
noorsootiritustest;
2.5 vdimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja 6ppimiseks;
2.6 korraldab iiritusi, loob vaba aja veetmise vdimalusi erinevate noorleprojektide ja
noorteprogrammide kaudu.

$ 5 Juhtimine
1. Noortekeskuse igapiievast tegevust

juhib noortekeskuse juhataja. Nooftekeskuse juhataja

valitakse konkursi korras. Konkursi juhatqa leidmiseks korraldab vallavalitsus.
2. Noortekeskuse juhataja:

2.1 organiseerib noortekeskuse i.irituste liibiviimist ning tagab keskusele pandud muude
tilesannete tiiitmise;

2.2 vdtab toole ja vabastab toolt noortekeskuse personali, maarab kindlaks tootajate
todtilesanded;
2.3 esindab noortekeskust ametiasutustes, s6lmib lepinguid oma piidevuse piires;
2.4 kinnrtab noortekeskuse sisekorraeeskir.jad ning organiseerib t66tajate tiiienduskoolitust;
2.5 esitab vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuse aastaaruande ning
eelarveproj ekti, vastutab eelarve tiiitmise eest;
2.6 koostab noorlekeskuse tirituste kava jatodplaani kuude l6ikes ning esitab kinnitamiseks

vallavalitsusele"
3. Noortekeskuse tootajate koosseisud

ja struktuuri kinnitab vallavolikogu, t66lepingu

noortekeskuse j uhataj aga s6lmib Oru vallavanem.

4.Yalla territooriumil ametlikult tegutsevatel noorleiihingutel on 6igus teha ettepanekuid
Noortekeskuse arengukavas se.

$ 6 Noortekeskuse vara
1

.

ja vahendid

Noortekeskuse asutamisel antakse noorlekeskusele kasutamiseks ruumid ja vara vallavalitsuse

korraldusega.
2. Noortekeskuse vara tekib:

2"1
2.2
2

lruvalla eelarves Oru Vallavolikogu poolt eraldatud vahenditest;

juriidiliste ja fliiisiliste isikute annetustest ja muude seadusega lubatud eraldistest;

.3 maj anduste gevus e tul emus ena s aadud vahendite

st ;

2.4 tasuliste tirituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest.
3. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

$ 7 Noortekeskuse majandustegevus
1. Noortekeskusel on 6igus mritia omavalmistatud esemeid, osutada

tasulisi teenuseid

juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid iiritusi oma pdhikirjaliste
iilesannete tiiitmiseks.
2. Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub

6ru valla omandisse ning vara

kasutamine toimub vastavalt Oru Vallavolikogu poolt vastu vdetud vallavarakasutamise
eeskirjadele.
3. Noortekeskuse raamatupidamist teostatakse tsentraliseeritult

6ru Vallavalitsuse

raamatupidamise poolt.

$ 8 Noortekeskuse reorganiseerimine, tegevuse l6petamine
1. Noorlekeskuse tegevuse reorganiseerimine
poo

1.

l6petamine toimub Oru Vailavolikogu

lt vabarii gi 6i gusakti dega siitestatud korras.

2. Noortekeskuse tegevuse ldpetamisel jiirele

$ 9

v6i

jiiiinud vara javahendeid haldab 6ru Vallavalitsus.

Rakendussiitted

Oru Vallavalitsusel kanda noortekeskus Riigi- ja kohaliku omavalitsuse riiklikusse registrisse.

2.

Volikogu esi

yal piirast avalikustamist.

