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Tiigi Seltsimaja põhimäärus

Põhimäärus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tartu linna
põhimääruse § 47 alusel.
§ 1. Üldsätted
Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus Tiigi Seltsimaja (edaspidi seltsimaja) on Tartu Linnavalitsuse
kultuuriosakonna haldusalas tegutsev asutus.
§ 2. Seltsimaja tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded
(1) Seltsimaja tegevusvaldkond on rahvakultuur. Seltsimaja on rahvakultuuri valdkonna
kompetentsikeskus Tartu linnas.
(2) Seltsimaja tegevuse eesmärgid on:
1) kultuurilise järjepidevuse ja traditsiooniliste rahvakultuurivormide hoidmine;
2) rahvakultuuri valdkonna arendamine ja propageerimine;
3) rahvakultuurialase koostöö korraldamine ja koordineerimine;
4) võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks.
(3) Seltsimaja peamised ülesanded on:
1) koostöö tegemine rahvakultuuri valdkonna arengu eest vastutavate asutuste, organisatsioonide ja
üksikisikutega nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
2) rahvakultuuriühenduste omavahelise koostöö koordineerimine;
3) rahvakultuurialase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja vahendamine;
4) rahvakultuuri valdkonna arengu- ja tegevuskavade väljatöötamine;
5)
rahvakultuuri
valdkonna
arendamiseks
ettepanekute
tegemine
valdkondlikele
katusorganisatsioonidele ja Tartu linnavalitsusele;
6) rahvakultuuriühenduste ja rahvakultuurialaste projektide nõustamine;
7) rahvakultuurialase koolitustegevuse korraldamine ning valdkondlike haridusprojektide ja
õppekavade arendamine;
8) kohalike ja üle-eestiliste rahvakultuurialaste kultuurisündmuste korraldamine ja korraldamisele
kaasaaitamine;
9) seltsimaja kasutuses oleva linnavara sihipärane kasutamine rahvakultuuri edendamiseks;
10) muude õigusaktidega seltsimajale delegeeritud ülesannete täitmine.
(4) Seltsimaja osutab järgmisi teenuseid:
1) ruumide kasutusse andmine;
2) kontsertide, etenduste, näituste, koolituste, peoõhtute jms korraldamine;

3) tehniliste vahendite ja muusikariistade rentimine;
3) muude seltsimaja eesmärkide ja ülesannetega seotud ja neid toetavate teenuste osutamine.
§ 3. Seltsimaja juhtimine
(1) Seltsimaja tööd juhib direktor. Direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
Direktoriga sõlmib töölepingu, määrab töötasu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning
kohustusi linnapea või tema volitatud isik.
(2) Seltsimaja direktor:
1) esindab seltsimaja suhetes teiste isikutega;
2) korraldab seltsimaja tegevust ja tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise;
3) otsustab oma pädevuse piires seltsimaja kasutuses oleva vara (sealhulgas raha) heaperemeheliku
ning säästva valdamise, kasutamise ja käsutamise üle;
4) vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise
eest;
5) koostab seltsimaja eelarve eelnõu;
6) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud seltsimaja töötajatega, tagab töötajate
väljaõppe, organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuste ajakava;
7) määrab seltsimaja töötajate töötasu ja muud tasud;
8) kinnitab seltsimaja töökorralduse reeglid, tagab töökorralduse reeglite, tuleohutuse, tööohutuse
ja töötervishoiunõuete täitmise;
9) annab oma pädevuse piires käskkirju ning kirjalikke ja suulisi korraldusi;
10) korraldab statistilist arvestust ja esitab aruanded;
11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
(3) Seltsimaja raamatupidamist korraldab linnavalitsus.
§ 4. Järelevalve
Järelevalvet seltsimaja ja direktori tegevuse üle teevad linnavalitsuse kultuuriosakond,
linnakantselei sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.
§ 5. Seltsimaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Seltsimaja ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja linnavolikogu poolt
sätestatud korras.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2001. a otsuse nr 304 „Tiigi Seltsimaja
põhimäärus kinnitamine“ punkt 1.
(2) Otsus jõustub 16. septembril 2013. a.
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