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Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse p6him?ilirus

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6ldike 2, $ 22 l6ike I punkti
37,5 22 l6ike 2 ja huvikooli seaduse $ 7I6rke2 ning haridus- ja teadusministri 2l- miirts 2007
miiiiruse nr 24 ..Huviharidusstandard" alusel.

1.. peatiikk
Uldsiifted
$ l. Reguleerimisala
Miiiirusega kehtestatakse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse (edaspidi keskus) ametlik tiiielik
nimi ja asukoht, keskuse liik vastavalt huviharidusstandardile, keskuse tegevuse eesmiirgid ja
tilesanded, keskuse juhtimis- ja Oppekonaldus, t66tajate ja 6ppurite 6igused ja kohusiused,
keskuse finantseerimise alused, alused keskuse iimberkorraldamiseks
lOpetamiseks ning
p6himii2iruse muutmise kord.

ji

$ 2. Keskuse

nimi

Keskuse nimi on Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus. Ametlik liihend on Valsa

KHK.

$ 3. Keskuse asukoht
Keskuse aadress on Kesk tiinav 1, Valga linn.

6iguslikud alused
Keskus on Valga Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille asummrse,
timberkonaldamise ja tegevuse l6petamise otsustab valga Linnavolikogu (edaspidi
votikogu).

$ 4. Keskuse

(l)

(2) Keskus on haridus-

ja

kultuuriasutus, mis organiseerib kultuuri-

ja

huvitegevust Valga

Iinnas. Keskus tegutseb huvikooli seaduses setestatud registreeringu alusel.

(3) Keskuse kdrgemalseisev asutus on linnavalitsus. Keskuse tegevust juhendab ja koordineerib
linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet.
(4) Keskus tegutseb

Eesti Hariduse Infosiisteemi registreeringu alusel.
registreerimise taotleb huvikooli seaduses satestatud korras linnavalitsus.

Oppekavade

(5) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest digusaktidest, Valga linna
6igusaktidest ja kiiesolevast p6himZiarusest.
$ 5.

Siimboolika

2

(l)

Keskusel on oma koduleht ning 6igus kasutada Valga linna logoga
nimega pitsatit.

v6i vapiga 3a oma

(2) Keskus v6ib kasutada oma siimboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra
keskuse juhataja koosk6lastades selle eelnevalt linnavalitsusesa.

kehtestab

$ 6. Oppekeel
Keskuse 6ppekeeleks on eesti keel.

$ 7. Asjaajamise alused
(I

) Asjaajamine keskuses toimub vastavalt keskuse asjaajamiskonale, mille kinnitab keskuse
direktor oma k2iskkirj aga.

(2) Keskuse asjaajamise keel on eesti keel.
(3) Keskuse raamatupidamist konaldab linnavalitsuse rahandusamet.
$ 8. P6himiiiiruse kinnitamine ja muutmine
Keskuse p6himii2iruse kinnitab ja muudab volikogu.

2.

peatiikk

Tegevuse eesmiirk ja iilesanded
$ 9. Tegevuse eesmiirk

ja iilesanded

(1) Keskuse tegevuse eesmiirgiks on Valga linna elanike kultuuriline teenindamine,
huvialahariduse omandamise v6imaldamine, lastele ja noofiele arendavateks tegevusteks
tingimuste loomine ning vaba aja veetmise vdimaiuste pakkumine nii kultuuii kui
ka
meelelahutuse vallas.

(2) Eesmiirkidest tulenevalt on keskuse p6hitilesanneteks:
I ) eesti rahvuskultuuri siiilitamine ia arendamine:
2) haridus- ja kukuuriiirituse konaidamine;
3) haridus- ja kultuurialaste projektide korraldamine;

4) niiituste, v2iljapanekute korraldamine;
5) professionaalse kunsti vahendamine;
6) teiste rahvuste kultuuripiirandi tutvustamine;
7) kinoalasetegevuse korraldamine;
8) huvialahariduse v6imaldamine;
9) konverentside ja seminaride konaldamine.

3. peatiikk
Struktuur ja struktuuriiksuste iilesanded
$ 10. Keskuse struktuur
Keskuse struktuuri moodustavad:
l) kultuurialane tegevus;
2) huviharidus;
3) kinoalane tegevus.
$ 11. Struktuu riiiksuste iilesanded
(l) Kultuurialase tegevuse. iilesandeks on pakkuda v6imalust sisustada vaba aega liibi
kultuurialase teenindamise s.h vaba aja vJetmise.
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(2) Huvihariduse iilesandeks on laste ja noorte loomevdimete avastamine
arendamine liibi erinevate huviringide tegevuse.

ja

kavakindel

(3) Kinoalase tegevuse eesmZirgiks on pakkuda v6imalust osa saada filmikunstist.

4.

peatiikk
6ppekorraldus
jagu
-1.
Uldslitted
$ 12. Huvihariduse 6ppe- ja kasvatustiiii alused
(l) 6pe keskuses toimub 6ppuri td6st, alus-, p6hi-, tildkesk-, kutsetdtialast koolitust pakkuvate 6ppeasutuste 6ppetegevusest vabal ajal.

ja

k6rgharidust v6i

(2) Oppekonalduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamdppekava alusel
koostatud keskuse 6ppekava.
(3) 6ppe- ja kasvatuskonalduse aluseks on keskuse direktori kinnitatud 6ppekava ja
tunniplaan, millega m2iZiratakse keskuse 6ppe-eesmZirgid, -vormid, -meetodid, -mahud
ning -sisu.
(4) 6ppe konaldamise aluseks on 6ppekava.

2.

jagu
6ppekava
$ 13. Oppekava sisu
(1) Huviala riiklikust raam6ppekavast liihtuvalt koostab keskus huvihariduse andmiseks
6ppekava erinevatele huviringidele.
(2) Oppekavaga sarcstatakse

1)

2)
3)

6ppe eesmiirk ja kestus;
6ppeainete loendid;
ainekavad.

(3) Oppekava on aluseks igaks 6ppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tcidplaanide
koostamiseks.
$ 14. 6ppekava kinnitamine, registreerimine ja muutmine
(1) Oppekava kinnitab keskuse direktor kiiskkirjaga.

(2) Enne kinnitamist peavad 6ppekava eeln6ud heaks kiitma keskuse hoolekogu ja
6ppen6ukogu.
(3) Oppekava registreerimiseks on keskuse direktor piirast 6ppekava kinnitamist kohustatud
dppekava 5 t66piieva jooksul esitama linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.
(4) Keskuse 6ppekavaja selle muudatused registreeritakse Eesti Hariduse Infosiisteemis.
(5) Ettepanekuid keskuse dppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks v6i olemasoleva
kehtetuks tunnistamiseks v6ivad teha linnavalitsus v6i tema ooolt selleks volitatud
ametiisik, keskuse hoolekogu v6i 6ppen6ukogu.

A

(6) Muudatused dppekavades kinnitab keskuse direktor, arvestades 6ppen6ukogu 1a
hoolekogu seisukohti.
(7) Keskuse 6ppekava vOib muuta v6i kehtetuks tunnistada piirast jooksva 6ppeperioodi
l6ppu.

3. jagu
Keskuse huviringi vastu v6tmine ja huviringist viiljaarvamine
$ 15. Keskuse huviringi vastuv6tmine, huviringist viiljaarvamine ning huviringi 16petamine
ja korra

Keskusesse vastuv6tmise, keskusest viiljaarvamise ning keskuse l6petamise tingimused
kehtestab linnavalitsus.

$ 16. Opperiihmade moodustamine
Opperiihmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

4.

jagu
Oppeaasta ja selle arvestuslikud alused
$ 17. Oppeaasta
(1) Oppeaasta algab septembristja kestab jiirgmise kalendriaasta l.juunini.

(2) Oppeaasta koosneb 6ppeperioodist ja dppevaheaegadest.
g l8.Oppeperiood
(l) Oppeperiood on viihemalt 158 kalendripiieva.

(2) Oppeperioodi arvestustihikud on poolaasta ja oppetund.
(3) Oppeperiood jaguneb kaheks poolaastaks.
(4) Talvine 6ppevaheaeg on iildhariduskooli talvise 6ppevaheajaga samal ajal ning see on igaks
dppeaastaks mii2iratud valdkonna eest vastutava ministri miiiirusesa.

(5) Oppetumi pikkus on 45 minurit.
(6) Oppetundide aru
keskuse direktor.

ja

nende jarjekord SppepZievas m2i2iratakse tunniplaanis, mille kinnirab

peatiikk
Keskuse iuhtimine
l. jagu
Direktor
5.

$ 19. Direktori p?idevus ja iilesanded
(l) Keskust juhib direktor, kes peab tagama keskuse tulemusliku toimimise ja tdo, vastutab
keskuse iildseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipiirase ja otstarbeka
kasutamise eest.

(2) Keskuse direktoriga s6lmib, muudab, peatab ning l6perab td6lepingu linnapea v6i selleks
tema poolt volitatud ametiisik.
(3) Direktor:

l)

teostab tehinguid p6himiiZiruses sAtestatud iilesannete taitmiseks linnaeelarves selleks
ettenahtud vahend ite piires:
2) juhatab keskuse 6ppen6ukogu;
3) tagab kooli hoolekoguja 6ppen6ukogu otsuste taitmise;
4) s6tmib, muudab, peatab ja l6petab t6olepingud keskuse tddtajarega;
5) kinnitab keskuse asj aajamiskorra j a kodukorra ning muud tcidkorraldusdokumendid;
6) kinnitab huvialade 6ppekavad, nende muudatuse, lisamise ja sulgemise;
7) koostab keskuse eelarve kooskdlas volikogu poolt kehtestatud korraga;
8) esitab vihemalt iiks kord aastas keskuse tegevuse aruande keskuse hoolekogule;
9) tagab seaduste ja muude 6igusaktidega satestatud aruannete koostamise ja esitamtse;
10) lahendab muid huvikooli seadusega, kiiesoleva pdhimii?irusega ja ametijuhendiga
tema pAdevusse antud kiisimusi.

(4) Keskuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses
keskuse p6himiiaruses satestatud piidevuse piires kiiskkirju.

1a

_ 2.

jagu
Oppen6ukogu
$ 20. Keskuse 6ppendukogu

(1) Keskuse 6ppenSukogu iilesanne on 6ppetegevuse analiiiisimine ja hindamine ning selle
juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Oppen6ukogu v6tab oma piidevuse piires iiksikkiisimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
(3) Oppen6ukogu Iiikmed on 6ppe- ja kasvatustegevusega seotud keskuse tcicitajad.
(4) Oppendukogu t6od juhib keskuse direktor.
$ 21.
(I

6ppen6ukogu tiiiikord
) Oppen6ukogu tddvorm on koosolek.

(2) Oppendukogu koosolekud peavad toimuma viihemalt iiks kord dppeveerandis.
(3) 0ppen6ukogu kutsub kokku keskuse direktor. 6ppen6ukogu toimumisest teavitatakse
k6iki liikmeid viihemal viis tciop?ieva enne koosoleku toimumist.
(4) 0ppen6ukogu on otsustusv6imeline, kui koosolekust v6tab osa iile poole 6ppen6ukogu
Iiikmetest.
(5) Piievakorras margitud otsuseid v6tab 6ppen6ukogu vastu haaletamise teel. otsused
vdetakse vastu poolthiiiilteenamusega.
(6) 6ppen6ukogu koosolekud protokollitakse.
koosoleku algul protokollij a.

Protokolli koostamiseks

nimetatakse

3.

jagu
Hoolekogu
$ 22. Keskuse hoolekogu

Keskuse hoolekogu on keskuse juures tegutsev organ, kelle tilesanne on teha ettepanekuid
keskuse direktorile ja linnavalitsusele keskuse arengu, varaja eelarvega seotud kiisimustes.

o

Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine
Keskuse hoolekogu kinnitab linnavalitsus. Hoolekogul on viis kuni
iiheksa liiget.

$ 23.

(l)

(2) Hoolekogusse peavad kuuluma linnavalitsuse esindaja, 6ppen6ukogu
otsusel viihemalt kaks
.pp
otud keskuse t.dtajat (v.a kiskuse direktor), dppurite esindaja
l:,
eku otsusel vaiiemalt kaks lastevanemate esindajat.

UPr

ka selle esindaja.

(3) Hoolekogu esimese koosoleku piirast hoolekogu kinnitamist
kutsub kokku keskuse direktor.
Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu toci konaldamiseks hoolekosu
esimees.
$ 24. Hoolekogu iilesanded

Hoolekogu:
1) teeb vaiadusel linnavalitsusele ettepaneku drelevalve teostamiseks keskuse tegevuse tile;
2) kuulab Zira keskuse direktori aruande kesk se tegevuseja eelarve tiiitmise kohia;

3) kuulab

Zira direktori koostatud eelarveprojeikti ning edastab selle koos
omapoolse
hinnanguga limavalitsusele;
4) teeb ettepanekuid huviala 6ppekava v6i 6ppekorralduse muutmiseks;
5\ teeb ettepanekuid keskuse p6himiiiiruse
muutmiseks.

$ 25.

Hoolekogu tiiiikord
Hoolekogu tddvorm on koosolek.

(l)

(2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma viihemalt
tiks kord poolaastas. Hoolekogu
koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
(3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada
viihemalt viis tddpaeva
enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu
liikmetele ka koosoleku
pdevakord.

(4) Hoolekogu on otsustusv6imeline, kui koosolekust
v6tavad osa viihemalt pooled
hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv
on alla p""i" i]ir..".",
kutsutakse hoolekogu koosolek 7 t<icipiieva jooksul uuesti kokku.
(5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.
(6) Hoolekogu v6tab otsuseid vastu haaletamise
teel.
poolthiiiilteenamusega. vastu v6etud otsustest teavitatakse

otsused v6etakse

vasru

keskuse iuhtkonda.

(7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

6.

peatiikk

Keskuse tiititajad ja 6ppurid
$ 26. Keskuse

tiititajad

(1) Keskuse tcicitajad on 6ppe-, kasvatus- ja kultuuritegevusega
seotucr tcicitajad ning teised
tcidtajad.

(2) Keskuse struktuuri ja t6dtajate koosseisu kinnitab
keskuse direktor kiiskkirjaga
kooskblastades selle eelnevalt linnavalitsusega.
(3) Keskuse tddtaiate digused, kohustused, vastutus ja
tci<iiilesanded satestatakse tdcilepingus,
ametij uhendites, sisekorraeeskirj as ja teistes dokumentides.
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(4) Tdcikorralduslikud kohustused, 6igused ja vastutus satestatakse keskuse
sisekorraeeskirjas. Sisekonaeeskirja kinnitab keskuse direktor.

Oppurite digused ja kohustused
( I ) Oppuril on Sigus:

$ 27.

l)

2)
3)
4)
5)

tutvuda enne keskusesse 6ppima asumist ja dppimise ajal keskuse oppekava, p6himiiiiruse
ning kodukorraga;
n6uda huviala 6ppekavale vastavat tegevust ning soovi ja vdimaluse konal 6ppida
lisaaineid;
osaleda valitud esindaja kaudu keskuse hoolekogu tegevuses;
moodustada 6pilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
kasutada muid seaduse ja Valga linna 6igusaktidega kehtestatud 6igusi.

(2) 6ppur on kohustatud:
jargima keskuse kodukorda;
2) hoidma keskuse kasutuses olevat vara;
3) tZiitma muid seaduses ja Valga linna 6igusaktidega satestatud kohustusi.

l)

(3) Keskus tagab dppuri keskuses viibimise ajal tema tervise kaitse.

7.

peatiikk

Keskuse vara, finantseerimine ja jiirelevalve
$ 28. Keskuse

vara

(l)

Keskuse valduses olev vara on Valga linna omand.

(2)

Vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine toimub volikogu poolt kehtestatud
korras.

$ 29. Keskuse

(l)

finantseerimine
Keskuse tegevust finantseeritakse Valga linna eelarvest ning muudest allikatest
saadud

vahenditest.

(2) Muudest allikatest saadud vahendid:
l) erald ised riigieelarvesL,
2) lastevanematelt osaliseks dppekulude katteks v6etav dppetasu, mille miiiirad kinnitab
keskuse hoolekogu ettepanekul volikogu;
3) laekumised sihtfondidest;
4) asutuste, iiritihingute ja tiksikisikute annetused;
5) teenuse osutamisest ja lisategevusest laekuvad rahalised vahendid.
$ 30.

Jiirelevalve

Riiklikku jiirelevalvet keskuse 6ppe- ja kasvatustegevuse iile teostab Haridus1a
v6i valdkonna eest vast tava min]stri volitusel kooli asukohaidrsne

Teadusministeerium
maavanem.

trm berkorra rda,",1"
$ 31. Keskuse

fi ?jllj"re

16

petamine

iimberkorraldamine ja tegevuse 16petamine
(l ) Keskuse iimberkorraldamine kiesoleva p6him2iiiruse mdistes
on keskuse iihinemine v6i
keskuse iasunemine.
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(2) Keskuse iimberkorraldamise ja tegewse l6petamise otsustab volikogu seadusega
etten?ihtud juhrudel

ja viisil.

9.

peatiikk

Rakendussefted

Miiiiruse j6ustumine
(1) M?iiirus jdustub l. veebruaril 2017.

$ 32.

(2) Tunnistada kehtetuks valga Linnavolikogu 30. mai 200g m?i?irus m 13 ,,valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse pdhimii?iruse kinnitamine...

Arakirjad:

l. Valga Linnavalitsus - valgalv@valgalv.ee

2. varga Kultuuri- ja Huviarakeskus
3. eRT

-

info@valeakultuurikeskus.ee

