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Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 lg 2 ja Tallinna pdhimtiiiruse
$ 52 lg 7 alusel.

5 t. Utosetteo
(1) Tallinna Rahvaiilikool (edaspidi rahvaillikoot) on Tallinna Kultuuriviiiirtuste Ameti (edaspidi
kul tuuriv ridr tus t e sm e t) hallatav asutus.

(2) Rahvatilikooli ametlik nimetus on:
1) eesti keeles Tallinna Rahvatilikool;
2) inglise keeles Tallinn School of Lifelong Learning;
3) vene keeles Taruunucnuft Hapo4unft Yunnepcurer.

(3) Rahvaiilikool asub Tallinnas. Rahvatilikooli aadress on Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

(4) Rahvatilikoolil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning
dokumendiplangid. Rahvaiilikoolil vdib olla oma stimbol.

(5) Rahvatilikool tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Rahvaiilikooli p6himii2iruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi
I i nn av al i t s u s) kultuurivtitirtuste ameti ettepanekul.

(7) Rahvaiilikool juhindub oma tegewses riigi ja Tallinna digusaktidest, kultuuriviiiirtuste ameti
j uhataj a ktiskkirj adest ning kiiesolevast pdhimliiirus e st.

$ 2. Struktuur

Oma tilesannete tiiitmiseks on rahvaiilikoolil kultuuriviiiirtuste ametiga kooskdlastatult 6igus
moodustada struktuurii.iksusi.

$ 3. Tegevusvaldkond ja teenused

(1) Rahvai.ilikooli teger,usvaldkond on elanike vabaharidusliku ja ttiienduskoolituse, huvitegevuse
j a kultuuriiirituste korraldamine ning kultuuripiirandi hoidmine.

(2) Te gerusvaldkorurast tulenevalt tiiidab rahvai.ilikoo I j ?irgmi si iile sandeid :
1) kursuste, loengute, dppelaagrite ja konverentside korraldamine;
2) kultuuriiirituste korraldamine;
3 ) huviringiteenuse osutamine;
4) kultuuriprojektide algatamine ja osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes tihisprojektides;
5) keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.

(3) Rahvai.ilikool tiiidab teisi talle Tallinna Oigusaktidega pandud rilesandeid.
(4) Rahvaiilikoolil on 6igus oma i.ilesannete tiiitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid,
mille hinnad kehtestatakse 6igusaktidega kindlaks miiiiratud korras.
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$ 4. Vara, vahendid ja eelarve

(1) Rahvaiilikool on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriviiiirtuste
amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

(2) Rahvaiilikool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma iilesannete
tliitmiseks. Rahvaiilikool v6ib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid tiksnes Tallinna
digusaktides kehtestatud korras. Rahvatilikooli valduses oleva linnavara iile peetakse arvestust
Tallinna digusaktides kehtestatud korras.

(3) Rahvaiilikool v6ib sihtasutustelt, iiritihingutelt, mittetulundusiihingutelt ja tiksikisikutelt vastu
v6tta eraldisi ja aruretusi, mis vdetakse arvele riigi ja Tallinna Oigusaktides kehtestatud korras.
Eraldistest ja annetustest peab rahvatilikool teavitama kultuuriviiiirtuste ametit ning tagama nende
kasutamise arvestuse. Eraldatud v6i annetatud vahendite kasutamisel tuleb jiirgida annetaja soovi.

(4) Kultuuriviiiirtuste ameti juhataja kinnitab rahvatilikooli eelarve, liihtudes Tallinna
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja rahvaiilikooli ettepanekust.
Rahvaiilikooli kulud kaetakse eelarve alusel.

$ 5. Juhtimine

(1) Rahvaiilikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna Oigusaktidega kehtestatud korras ametisse
ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Rahvaiilikooli direktoriga sdlmib torilepingu ning teostab teisi tooandja digusi ja kohustusi
kultuuriviilirtuste ameti juhataj a.

(3 ) Rahvatilikooli direktor:
1) juhib rahvaiilikooli, tagades pdhimiiiiruses ette niihtud iilesannete tiiitmise;
2) konaldab rahvatilikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja kiisutamist, juhib
rahvatilikooli majandustegewst, tagab rahvatilikooli tulemusliku too, vastutab rahvai.ilikooli iildise
olukorra ja arengu, linnavara siiilimise ning eelarvevahendite 6iguspiirase, sihipiirase ja otstarbeka
kasutamise eest rahvatilikoolile kinnitatud eelarve piires ;
3) teeb linna nimel tehinguid pdhimitiruses kindlaks miiiiratud iilesannete tiiitmiseks
rahvaiilikoolile linna eelarves selleks ette ntihtud kulutuste piires ja iiksnes Tallinna digusaktidega
kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude tAitmise ja laekumise;
4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette niihtud korras isiklikku
vastutust rahvaiilikooli finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
5) tagab rahvaiilikooli eelarve projekti koostamise, koosk6lastamise ja esitamise kultuurivliiirtuste
ametile Tallinna 6igusaktides kehtestatud korra jiirgi; jalgib eelarve taitmist pidevalt ja esitab
vajaduse korral kultuuriviiiirtuste ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
6) vastutab rahvai.ilikooli teenindavale raamatupidamistiksusele tooks vajalike dokumentide ja
teabe Sigeaegse edastamise eest;
7) tagab riigi ja Tallinna digusaktide ning lepingutega ette niihtud dokumentide ja aruannete
koostamise j a tZihtaegse esitamise;
8) tegutseb rahvaiilikooli nimel ja esindab seda lisavolitusteta k6igis riigi- ja omavalitsusorganites
ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja ftitisiliste isikutega v6i volitab selleks teisi isikuid,
v.a juhul, kui riigi v6i Tallinna Oigusaktid niievad teisiti ette;
9) kinnitab koosk6lastatult kultuuriviiiirtuste ameti juhatajaga rahvarilikooli
koosseisu ning tdotajate tci6 tasustamise korra;
10) kinnitab triritajate ametijuhendid, sdlmib tdotajatega todlepingud ja
digusi ja kohustusi t66suhteid reguleerivate digusaktide alusel;

struktuuri j a tciotaj ate

teostab teisi tociandja

11) kehtestab rahvai.ilikooli sisekonaeeskirja, asjaajamiskorra ning muud tdrikonalduse reeglid;
12) annab oma piidevuse piires rahvaiilikooli triri sisemiseks korraldamiseks kaskkirju ja kontrollib
nende taitmist;
13) konaldab rahvaiilikooli saabunud miirgukirjade, selgitustaotluste ja teaben6uete lahendamist;
14) taidab muid tilesandeid.
(4) Rahvatlikooli direktorit asendab kultuuriviiiirtuste ameti juhataja kiiskkirjaga miiiiratud isik.
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$ 6. Aruandlus ja kontroll

(1) Rahvaiilikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna Oigusaktide
kohaselt. Rahvatilikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna digusaktides kehtestatud konas ja
tiihtptievaks.

(2) Rahvaulikooli juhtimist ja tegevust kontrollib kultuurivAiirtuste amet.

(3) Teenistuslikku jiirelevalvet rahvatilikooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tile teostab
linnavalitsus.

$ 7. Umberkorraldamine ja tegevuse ldpetamine

(1) Rahvatilikooli iimberkorraldamise ja tegevuse ldpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul.

(2) Kui rahvaiilikooli iimberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks miiiiratud teisiti, liihevad
rahvaiilikooli iimberkorraldamisel tema Sigused ja kohustused iile tema 6igusjiirglasele, selle
puudumise korral aga kultuurivliiirtuste ametile.

(3) Rahvatilikooli tegerus l6petatakse likvideerimise teel.

$ 8. P6himflflruse kehtetuks tunnistamine

nr 62 ..Tallinna Kultuurirahvaillikooli nime
)) iga I kinnitatud Tallinna

Rahvatilikooli pdhimiiiirus tunnistatakse kehtetuks.

Priit Lello
Linna 6igusdirektor
linnasekretiiri iilesannetes


