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Tallinna Rahvaiilikooli pdhimiiiirus

Miiiiruskehtestatakse
kohalikuomavalitsuse
korralduseseaduse$ 35 lg 2 ja Tallinnapdhimtiiiruse
$ 52 lg 7 alusel.

5 t. Utosetteo
(1) Tallinna Rahvaiilikool (edaspidi rahvaillikoot) on Tallinna Kultuuriviiiirtuste Ameti (edaspidi
kultuuriv ridrtuste smet) hallatav asutus.
(2) Rahvatilikooli ametlik nimetus on:
1) eestikeelesTallinna Rahvatilikool;
2) inglisekeelesTallinn Schoolof Lifelong Learning;
3) venekeelesTaruunucnuftHapo4unft Yunnepcurer.
(3) RahvaiilikoolasubTallinnas.Rahvatilikooliaadresson Estoniapst 5a, 10143Tallinn.
(4) Rahvatilikoolil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi
dokumendiplangid.Rahvaiilikoolil vdib olla oma stimbol.

kujutisega pitsat ning

(5) Rahvatilikool tegutsebtalle kinnitatud eelarvepiires.
(6) Rahvaiilikooli p6himii2iruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi
I i nnaval i tsus) kultuurivtitirtusteameti ettepanekul.
(7) Rahvaiilikool juhindub oma tegewses riigi ja Tallinna digusaktidest,kultuuriviiiirtuste ameti
j uhataja ktiskkirj adestning kiiesolevastpdhimliiirusest.
$ 2. Struktuur
Oma tilesannete tiiitmiseks on rahvaiilikoolil kultuuriviiiirtuste ametiga kooskdlastatult 6igus
moodustadastruktuurii.iksusi.
$ 3. Tegevusvaldkondja teenused
(1) Rahvai.ilikooli teger,usvaldkondon elanike vabahariduslikuja ttiienduskoolituse,huvitegevuse
j a kultuuriiirituste korraldaminening kultuuripiirandi hoidmine.
(2) Tegerusvaldkorurasttulenevalt tiiidab rahvai.ilikooI j ?irgmisi iile sandeid:
1) kursuste,loengute,dppelaagriteja konverentsidekorraldamine;
2) kultuuriiirituste korraldamine;
3) huviringiteenuseosutamine;
4) kultuuriprojektide algatamineja osaleminekohalikesja rahvusvahelistestihisprojektides;
5) keskkonnaloomine huviringi- ja koolitusteenuseosutamiseks.
(3) Rahvai.ilikooltiiidab teisi talle Tallinna Oigusaktidegapandudrilesandeid.
(4) Rahvaiilikoolil on 6igus oma i.ilesannetetiiitmiseks osutadanii tasuta kui ka tasulisi teenuseid,
mille hinnad kehtestatakse6igusaktidegakindlaks miiiiratud korras.
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$ 4. Vara, vahendid ja eelarve
(1) Rahvaiilikool on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesseon 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 peetaksearvestust
Tallinna digusaktideskehtestatudkorras.
(3) Rahvaiilikool v6ib sihtasutustelt,iiritihingutelt, mittetulundusiihinguteltja tiksikisikutelt vastu
v6tta eraldisi ja aruretusi,mis vdetakse arvele riigi ja Tallinna Oigusaktideskehtestatudkorras.
Eraldistestja annetustestpeab rahvatilikool teavitama kultuuriviiiirtuste ametit ning tagamanende
kasutamisearvestuse.Eraldatudv6i annetatudvahenditekasutamiseltuleb jiirgida annetajasoovi.
(4) Kultuuriviiiirtuste ameti juhataja kinnitab rahvatilikooli eelarve, liihtudes Tallinna
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvestja rahvaiilikooli ettepanekust.
Rahvaiilikooli kulud kaetakseeelarvealusel.
$ 5. Juhtimine
(1) Rahvaiilikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna Oigusaktidegakehtestatudkorras ametisse
ja vabastabametist linnavalitsus linnapeaettepanekul.
(2) Rahvaiilikooli direktoriga sdlmib torilepingu ning teostab teisi tooandja digusi ja kohustusi
kultuuriviilirtuste ametijuhataja.
(3) Rahvatilikooli direktor:
1) juhib rahvaiilikooli, tagadespdhimiiiirusesette niihtud iilesannetetiiitmise;
2) konaldab rahvatilikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja kiisutamist, juhib
rahvatilikooli majandustegewst,tagab rahvatilikooli tulemusliku too, vastutabrahvai.ilikooliiildise
olukorra ja arengu,linnavara siiilimise ning eelarvevahendite6iguspiirase,sihipiiraseja otstarbeka
kasutamiseeestrahvatilikoolilekinnitatudeelarvepiires;
3) teeb linna nimel tehinguid pdhimitiruses kindlaks miiiiratud iilesannete tiiitmiseks
rahvaiilikoolile linna eelarvesselleks ette ntihtud kulutuste piires ja iiksnes Tallinna digusaktidega
kehtestatudkorras,tagadeseelarveskavandatudtulude tAitmiseja laekumise;
4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seadusesette niihtud korras isiklikku
vastutustrahvaiilikooli finantstegevuseseaduslikkuseja otstarbekuseeest;
5) tagab rahvaiilikooli eelarveprojekti koostamise,koosk6lastamiseja esitamisekultuurivliiirtuste
ametile Tallinna 6igusaktideskehtestatudkorra jiirgi; jalgib eelarve taitmist pidevalt ja esitab
vajadusekorral kultuuriviiiirtuste ametile eelarvemuutmise ettepanekuid;
6) vastutab rahvai.ilikooli teenindavale raamatupidamistiksuseletooks vajalike dokumentide ja
teabeSigeaegseedastamiseeest;
7) tagab riigi ja Tallinna digusaktide ning lepingutega ette niihtud dokumentide ja aruannete
koostamisej a tZihtaegse
esitamise;
8) tegutsebrahvaiilikooli nimel ja esindabsedalisavolitustetak6igis riigi- ja omavalitsusorganites
ja -asutustesning suhetesteistejuriidiliste ja ftitisiliste isikutegav6i volitab selleksteisi isikuid,
v.a juhul, kui riigi v6i Tallinna Oigusaktidniievadteisiti ette;
9) kinnitab koosk6lastatult kultuuriviiiirtuste ameti juhatajaga rahvarilikooli struktuuri j a tciotajate
koosseisuning tdotajatetci6tasustamise
korra;
10) kinnitab triritajate ametijuhendid,sdlmib tdotajategatodlepingud ja teostab teisi tociandja
digusija kohustusit66suhteidreguleerivatedigusaktidealusel;

11)kehtestab
rahvai.ilikooli
sisekonaeeskirja,
asjaajamiskorra
ningmuudtdrikonalduse
reeglid;
12) annabomapiidevusepiiresrahvaiilikoolitriri sisemiseks
ja
korraldamiseks
kaskkirju kontrollib
nendetaitmist;
13)konaldabrahvaiilikoolisaabunud
ja teaben6uete
miirgukirjade,selgitustaotluste
lahendamist;
14)taidabmuidtilesandeid.
(4) Rahvatlikooli direktoritasendab
kultuuriviiiirtusteametijuhatajakiiskkirjagamiiiiratudisik.
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$ 6. Aruandlus ja kontroll
ja aruandlustkorraldatakseriigi ja Tallinna Oigusaktide
(1) Rahvaiilikooli raamatupidamisarvestust
kohaselt. Rahvatilikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna digusaktides kehtestatud konas ja
tiihtptievaks.
(2) Rahvaulikooli juhtimist ja tegevustkontrollib kultuurivAiirtusteamet.
(3) Teenistuslikkujiirelevalvet rahvatilikooli tegevuseseaduslikkuseja otstarbekusetile teostab
linnavalitsus.
$ 7. Umberkorraldamine ja tegevuseldpetamine
(1) Rahvatilikooli iimberkorraldamiseja tegevuseldpetamiseotsustablinnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul.
(2) Kui rahvaiilikooli iimberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks miiiiratud teisiti, liihevad
rahvaiilikooli iimberkorraldamiseltema Sigusedja kohustusediile tema 6igusjiirglasele,selle
puudumisekorral aga kultuurivliiirtuste ametile.
(3) Rahvatilikooli tegerus l6petatakselikvideerimise teel.
$ 8. P6himflflruse kehtetuks tunnistamine
nr 62 ..Tallinna Kultuurirahvaillikooli nime
))
iga I kinnitatud Tallinna
Rahvatilikooli pdhimiiiirus tunnistataksekehtetuks.

Priit Lello
Linna6igusdirektor
linnasekretiiri
iilesannetes

