KÄSKKIRI
(kuupäev ja koht digiallkirjas) nr 1-4/165-K

Kehakultuurikeskuse põhimäärus
Põhimäärus on kinnitatud Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 22 lg 1
ja 2 ning 25.10.2017. a nõukogu protokolli nr 1-3/9 punkti 4 „Kehakultuurikeskuse
põhimääruse kooskõlastamine“ alusel.,
1. Üldsätted
1.1. Kehakultuurikeskus (edaspidi keskus) on Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi TTK)
tugistruktuuri üksus.
1.2. Keskus kuulub finants- ja haldusdirektori juhtimisalasse.
1.3. Keskus juhindub oma tegevuses rakenduskõrgkooli seadusest, TTK põhimäärusest, oma
põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.
1.4. Keskuse põhiülesanded on:
1)
2)
3)

TTK üliõpilaste ja personali elukestva spordi- ja liikumisharrastuse toetamine ning
arendamine;
TTK esindamine riigisisestel ja rahvusvahelistel üliõpilasspordi üritustel;
TTK ja ühiskonna gruppide koostöö edendamine kõrgkoolis erinevate spordialade
harrastamiseks loodud võimaluste kaudu.

1.5. Keskuse põhimääruse kinnitab rektor TTK nõukogu eelneval kooskõlastamisel.
1.6. Keskuse moodustab, kujundab ümber ja lõpetab TTK nõukogu oma otsusega.
1.7. Keskusel võib olla oma sümboolika. Keskusel on õigus kasutada TTK sümboolikat,
pitsatit ja planki vastavalt TTKs kehtestatud korrale.
1.8. Keskuse nimetus inglise keeles on Sportscenter.
2. Tegevusvaldkond ja ülesanded
2.1. Keskuse tegevusvaldkonnaks on spordi- ja liikumisalase tegevuse korraldamine TTK
üliõpilastele, liikmeskonnale ja erinevatele ühiskonna gruppidele.
2.2. Oma põhiülesande täitmiseks keskus:
1) viib läbi TTK spordialast õppetööd;
2) korraldab treeninguid TTK liikmeskonnale ning erinevatele ühiskonna gruppidele
spordi- ja liikumistegevuste harrastamiseks;
3) osaleb TTK liikmeskonna vaba aja sisustamiseks korraldatavatel üritustel spordi- ja
liikumisalaste tegevuste planeerimise ja läbiviimisega;
4) organiseerib TTK-siseseid ja rahvusvahelisi spordivõistlusi;

5) moodustab TTK esindusvõistkondi osalemiseks erinevatel spordiüritustel kodu- ja
välismaal;
6) kujundab TTK tervisespordi traditsioonid, arendab ja hoiab neid;
7) populariseerib tervise- ja üliõpilassporti;
8) osaleb Eesti Akadeemilise Spordiliidu ning erinevate riiklike ja rahvusvaheliste
üliõpilasspordi organisatsioonide ning liitude töös;
9) arendab koostööd TTK-s harrastatavate spordialade edendamiseks ning
traditsioonide säilitamiseks teiste kõrgkoolidega ning riiklike ja rahvusvaheliste
üliõpilasspordi organisatsioonidega;
10) valdab ja kasutab TTK sporditaristut, -vahendeid ning loob vajalikud
treeningutingimused nii TTK liikmeskonnale kui ka üliõpilastele koostöös teiste TTK
struktuuriüksustega;
11) täidab muid ülesandeid, mis aitavad kaasa TTK eesmärkide saavutamisele.
3. Keskuse vara ja finantseerimine
3.1. Keskusel on õigus kasutada oma põhiülesannete täitmiseks TTK vara ja vahendeid
õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
3.2. Keskus osaleb oma eelarve väljatöötamisel, esitades ettepanekud oma eelarve artiklite
mahu kohta.
3.3. Keskuse tegevust finantseeritakse riigi poolt eraldatud tegevustoetuse vahendite,
sihtotstarbeliste toetuste vahendite ja majandustegevusest laekuvate vahendite arvelt.
3.4. Rahalisi vahendeid
õigusaktidega.
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4. Keskuse kohustused ja vastutus
4.1. Keskus on kohustatud:
1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
2) kasutama keskuse kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ja
heaperemehelikult;
3) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku
informatsiooni ja dokumente.
4.2. Keskus vastutab:
1) punktis 2.2 kirjeldatud tegevuste sihipärase täitmise eest.
5. Keskuse õigused
5.1. Keskusel on õigus:
1) saada TTK teistelt struktuuriüksustelt informatsiooni ja dokumente oma
tööülesannete täitmiseks;
2) osaleda TTK organite, komisjonide ning muude kogude töös, mis puudutavad
keskuse töövaldkondi;
3) kasutada
tööülesannete
täitmiseks
kõrgkooli
ruume,
infrastruktuuri
ja
töövahendeid;
4) kasutada TTK tugiteenuseid oma töö korraldamiseks.
6. Juhtimine
6.1. Keskuse tööd juhib juhataja.
6.2. Keskuse personali koosseisu kinnitab ja keskuse töötajatega sõlmib töölepingu TTK
rektor.
6.3. Keskuse juhataja:
1) korraldab keskuse tegevust;
2) sõlmib oma põhitegevusega seonduvaid siseriiklikke lepinguid koostööpartneritega
vastavalt pädevusele ja ettenähtud eeskirjadele;
3) vastutab keskuse arengu ja keskusele pandud ülesannete ja kohustuste õigeaegse,
täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
2

4) tagab keskuse valdusse ja kasutusse antud TTK vara sihipärase kasutamise ja
säilimise;
5) nõustab TTK juhtkonda, nõukogu ja liikmeid spordi- ja liikumisalastes küsimustes;
6) annab oma pädevuse piires kirjalikke korraldusi, mis peavad vastama
haldusmenetluse seaduses sätestatud haldusaktile esitatud nõuetele. Korraldused
avaldatakse TTK dokumendihalduse süsteemis ja nende õiguspärasuse osas teostab
järelevalvet rektor, kellel on õigus peatada mitteõiguspärase korralduse täitmine
ning nõuda korralduse vastavusse viimist kehtivate õigusaktidega;
7) täidab muid käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid
ülesandeid.
7. Aruandlus ja kontroll
7.1. Keskuse juhataja on aruandekohustuslik rektori, finants- ja haldusdirektori ja TTK
nõukogu ees.
7.2. Keskuse tegevuse kontroll toimub õigusaktides ette nähtud korras.
8. Rakendussätted
8.1. Käesolev põhimäärus jõustub 26. oktoobril 2017 a.
8.2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori 13.01.2015. a käskkiri nr 6-K
“Tallinna Tehnikakõrgkooli kehakultuurikeskuse põhimäärus”.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor
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