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M Ä Ä R U S  
 

 

Kohila 14.02.2022 nr 2 

 

 

Hageri Rahvamaja põhimäärus  

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Kohila 

Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 10 „Kohila valla põhimäärus“ § 34 lõike 3 punkti 1 alusel. 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Rahvamaja ametlik nimi on Hageri Rahvamaja, rahvamaja allüksusena tegutseb Hageri 

Avatud Noortekeskus (edaspidi koos rahvamaja). 

(2) Rahvamaja aadress on Kohila tee 18, Hageri alevik, Kohila vald, Rapla maakond. 

(3) Rahvamaja on Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuriasutus, mille 

teeninduspiirkod on Kohila valla territoorium. 

(4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohila valla kehtivatest 

õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest. 

(5) Rahvamaja tegutseb talle Kohila valla eelarvega kinnitatud vahendite piires. 

(6) Rahvamaja põhimääruse kinnitab ja seda muudab vallavalitsus. 

(7) Rahvamajal võib olla kasutusel oma sümboolika, kuid kasutada võib ka Kohila valla 

sümboolikat. Hageri Avatud Noortekeskusel on kasutusel oma sümboolika. 

§ 2. Eesmärk ja ülesanded 

(1) Rahvamaja on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine 

rahvuskultuuri, rahvakultuuri, spordi ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja 

arendamiseks ning avatud noorsootöö teenuse pakkumine. 

(2) Rahvamaja ülesanded on: 

1) aidata kaasa rahvuskultuuri säilimisele ja vahendamisele; 

2) edendada kohalikku kultuuri-, seltsi ja spordielu; 

3) kasutades avatud noorsootöö meetodit, pakkuda lastele ja noortele vaba aja veetmise 

võimalusi. 

§ 3. Tegevuskava 



(1) Rahvamaja eesmärkide ja ülesannete elluviimiseks vajalike tegevuste planeerimiseks 

koostatakse rahvamaja tegevuskava, mis hõlmab vähemalt kolme järgnevat aastat. 

(2) Tegevuskava kinnitab nõukogu. 

§ 4. Juhtimine ja struktuur 

(1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja). 

(2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema määratud isik. 

(3) Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus rahvamaja juhataja 

ettepanekul. 

§ 5. Nõukogu 

(1) Rahvamajal on rahvamaja eesmärki ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste 

lahendamiseks, tegevuskava kinnitamiseks ja juhataja nõustamiseks rahvamaja nõukogu 

(edaspidi nõukogu). 

(2) Nõukogul on 3 kuni 5 liiget, kelle nimetab vallavalitsus volikogu koosseisu volituste 

ajaks. 

(3) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda 

aastas. Nõukogu koosolekud protokollitakse. 

§ 6. Juhataja 

(1) Juhataja vastutab rahvamaja tegevuse eesmärgi ja ülesannete täitmise, rahvamaja 

üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, 

samuti rahvamajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning 

korrashoiu eest. 

(2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. 

Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. 

(3) Juhataja on rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Koostöös 

vallavalitsusega kindlustab juhataja rahvamaja tulemusliku ja häireteta töö. 

§ 7. Vara ja finantseerimine 

(1) Rahvamaja vara moodustavad talle Kohila vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt 

rahvamajale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, ehitised, inventar ning 

muu vara. Rahvamaja valduses olev vara on valla omand. 

(2) Rahvamaja valitseb tema valdusse antud vallavara heaperemehelikult ja tagab vara 

korrashoiu. 

(3) Rahvamaja finantseeritakse Kohila valla eelarvest ning rahvamaja eelarve on valla eelarve 

osa. 

(4) Rahvamaja eelarve koosneb eraldistest valla eelarvest, sihtfinantseeringutest, annetustest, 

teenustasudest ja muudest laekumistest. 

(5) Rahvamaja raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus. 



§ 8. Aruandlus ja järelevalve 

(1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja 

tähtaegadel. 

(2) Järelevalvet rahvamaja ja selle juhi tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega 

kehtestatud korras. 

§ 9. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

Rahvamaja tegevuse lõpetamise ja ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu ning korraldab 

vallavalitsus. 

§ 10. Rakendussätted 

(1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 30. septembri 2012. a määrus nr 32 „Hageri 

rahvamaja põhimääruse kinnitamine“. 

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

Allar Haljasorg  

Vallavanem Anu Suviste 

 Vallasekretär 

 


