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Elamuskeskuse Tuuletorn põhimäärus
Vastu võetud 17.10.2019 nr 83
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1)Elamuskeskus Tuuletorn (edaspidi elamuskeskus) on Käina Osavalla Valitsuse (edaspidi osavallavalitsus)
hallatav asutus. Nimi inglise keeles on Windtower Experience.
(2)Elamuskeskuse asukoht on Mäe 4, Käina alevik, Hiiumaa vald, 92101, Hiiu maakond.
(3)Elamuskeskusel on oma sümboolika, mille kinnitab nõukogu.
(4)Elamuskeskus juhindub oma tegevuses Hiiumaa vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Hiiumaa Vallavalitsuse
(edaspidi valitsus) õigusaktidest ja sellest põhimäärusest.
(5)Elamuskeskusel on arengukava.
(6)Elamuskeskuse asjaajamine reguleeritakse juhataja kehtestatud asjaajamise korras.
§ 2. Tegevuse eesmärk ja selle täitmine
(1)Elamuskeskuse tegevuse eesmärk on elamuskeskuse haldamine suurendamaks Hiiumaa turismipotentsiaali,
toetada seeläbi ettevõtlust ja elukeskkonda.
(2)Tegevuse eesmärkide täitmiseks elamuskeskus:
1) valitseb ja arendab tema bilansis olevat vara;
2) korraldab külastuskeskuse teenuse pakkumist;
3) tutvustab Hiiumaad kui loodusturismi ja loodussõbraliku turismi sihtkohta ning Hiiumaad kui Lääne-Eesti
Biosfääri programmiala;
4) tegeleb turismihooaega pikendavate üritustega Hiiumaa külastuskeskkonna parandamiseks.
§ 3. Juhataja
(1)Elamuskeskust juhib juhataja, kelle kinnitab Käina osavalla vanema (edaspidi osavallavanem) ettepanekul
ametisse valitsus.
(2)Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra
kehtestab osavallavalitsus.
(3)Juhatajaga sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks osavallavanem.
(4)Elamuskeskuse töötajate koosseisu kinnitab osavallavanema kooskõlastusel valitsus.
(5)Juhataja:
1) tagab elamuskeskuse põhiülesannete täitmise ning vastutab elamuskeskuse arengu ning rahaliste vahendite
õiguspärase kasutamise eest;
2) korraldab elamuskeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
3) tagab põhimäärusest kinnipidamise;
4) valitseb elamuskeskus vara vastavalt vallavara korrale;
5) kehtestab elamuskeskuse töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani;
6) kinnitab elamuskeskuse töötajate ametijuhendid, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja töötasud;
7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu elamuskeskuse töötajaga;
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8) koostab keskuse eelarve projekti ja esitab selle kooskõlastamiseks valitsusele Hiiumaa valla õigusaktides
kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist ja esitab vajadusel osavallavalitsusele eelarve muutmise
ettepanekuid;
9) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse
edastamise eest;
10) tegutseb keskuse nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja asutustes ning
suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a. juhul kui riigi ja Hiiumaa
valla õigusaktid sätestavad teisiti;
11) täidab töötervishoiu-ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid;
12) annab elamuskeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja teeb korraldusi elamuskeskuse töö sisemiseks
korraldamiseks;
13) koostab, kooskõlastab nõukoguga ja viib ellu elamuskeskuse arengukava;
14) kinnitab nõukogu kooskõlastusel elamuskeskuse lahtiolekuajad.
(6)Juhatajat asendab juhataja käskkirjaga või osavallavanema käskkirjaga määratud isik.
§ 4. Nõukogu
(1)Valitsus kinnitab juhataja ettepanekul vähemalt viieliikmelise elamuskeskuse nõukogu, milles on volikogu,
osavallakogu ja osavallavalitsuse esindaja ning kaks valdkonna asjatundjat.
(2)Nõukogu ülesanne on teha osavallavalitsusele ettepanekuid elamuskeskuse sisulise töö korraldamise kohta ja
nõustada juhatajat olulistes küsimustes:
1) elamuskeskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
2) ettepaneku tegemine osavallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
3) elamuskeskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
4) elamuskeskuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
5) muu olulise küsimuse arutamine ja ettepaneku tegemine juhatajale.
(3)Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.
(4)Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolek toimub vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui kolm
korda aastas. Nõukogu otsus on soovitusliku iseloomuga.
(5)Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimese koosoleku kutsub kokku juhataja.
(6)Nõukogu koosolek protokollitakse.
(7)Nõukogu liikme võib igal ajal tagasi kutsuda.
(8)Juhataja osaleb nõukogu koosolekul, kuid ta ei või olla nõukogu liige.
§ 5. Vara valitsemine
(1)Elamuskeskusel on Hiiumaa valla eelarve koosseisus oma eelarve ja arvelduskonto.
(2)Elamuskeskuse valduses olev vara on Hiiumaa valla omand.
(3)Elamuskeskuse vara moodustavad valitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid
ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teise füüsilise ning juriidilise isiku poolt.
(4)Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla
vallavara valitsemise korrale.
(5)Elamuskeskust finantseeritakse:
1) vallaeelarvest;
2) annetustest ja toetustest;
3) tasulistest teenustest;
4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
5) muud seadusega lubatud laekumised.
(6)Elamuskeskus võib osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab valitsus juhataja
ettepanekul.
§ 6. Järelevalve ja aruandlus
(1)Järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb osavallavalitsus.
(2)Elamuskeskus esitab oma järgneva aasta tegevuskava 20. septembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta
1. veebruariks.
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§ 7. Korralduslikud küsimused
(1)Elamuskeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab volikogu otsusega.
(2)Kui elamuskeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad elamuskeskuse
ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel aga
osavallavalitsusele.
(3)Elamuskeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.
(4)Põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab elamuskeskuse juhataja kooskõlastatult
osavallavalitsusega.
§ 8. Rakendussätted
Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määrus nr 55 "Hallatava asutuse „Hiiumaa Loodus- ja
Tegevuskeskus" moodustamine“ lisa.
Aivar Viidik
vallavolikogu esimees
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