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Ahtme klubi ja Oru klubi ümberkorraldamine Ahtme klubiks
Ahtme klubi (registrikood 75002809) ja Oru klubi (registrikood 75002838) on KohtlaJärve
Linnavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi kultuuriasutus). Nende tegevus on suunatud
eeskätt kultuuri valdkonna, laste ja noorte huvitegevuse korraldamisele,
vaba aja
sisustamisele
ning
kultuuriasutuste
kasutusse
antud
linnavara
haldamisele.
Kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamiseks ja rahvakultuuri säilitamiseks, vaba aja
sisustamise tegevuse paremaks koordineerimiseks, ühise juhtimisstrateegia välja töötamiseks
ning linna kultuurialase tegevuse arendamise missiooni täitmiseks on otstarbekas kaks
ülalnimetatud kultuuriasutust kokku liita.
Mõlema kultuuriasutuse põhiülesandeks on pakkuda elanikkonnale mitmekülgset kultuurialast
teenust ning võimaldada huvitegevuse harrastamist ja vaba aja veetmist.
Seisuga 16. jaanuar 2018. a on Ahtme klubi töötajate koosseisus 24 ametikohta ja Oru klubi
koosseisus 4,5 ametikohta, mis annab kokku 28,5 ametikohta. Kultuuriasutuste ühendamisega
on võimalik koondada üks direktori ametikoht, mille tulemusena personalikulude kokkuhoid
moodustab aastas 12 845 eurot.
Ümberkorraldatava kultuuriasutuse tsentraliseeritud juhtimine aitab vältida tegevuste
dubleerimist ja hõlbustab kultuuriasutuste töö korraldamist ning võimaldab rahaliste vahendite
ratsionaalsemat kasutamist.
Planeeritava ümberkorraldamise tulemusena tõuseb linnaelanikele osutatavate kultuuriteenuste
ning meelelahutuslike ürituste korraldamise kvaliteet, laienevad võimalused koostöö
koordineerimiseks erinevate kultuuriühingute ja seltsidega linna kultuurielu rikastamisel ning
edendamisel.
Ümberkorraldamise tulemusena hakkab eksisteerima üks kultuuriasutus – Ahtme klubi. Oru
klubi lõpetab oma tegevuse.
Alates 1. aprillist 2018. a kuulub Ahtme klubi töötajate koosseisu 27,5 ametikohta.
Ahtme klubi valdusse jääb kaks hoonet:
1) Ahtme klubi – aadressil Mardi 6, 31026 KohtlaJärve linn, IdaVirumaa;
2) hoone – aadressil Vikerkaare 2, 31221 KohtlaJärve linn, IdaVirumaa.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, KohtlaJärve Linnavolikogu
25. mai 2016. a määruse nr 115 „KohtlaJärve Linnavalitsuse hallatavate asutuste
moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kord” § 9 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2
ja KohtlaJärve Linnavolikogu 27. juuni 2012. a määruse nr 128 „Oru klubi põhimäärus” § 1
lõike 3 alusel ning tulenevalt KohtlaJärve Linnavalitsuse ettepanekust
KohtlaJärve Linnavolikogu
otsustab:
1. Liita KohtlaJärve Linnavalitsuse hallatav asutus Oru klubi KohtlaJärve Linnavalitsuse
hallatava asutusega Ahme klubi ja lõpetada Oru klubi tegevus 1. aprillist 2018. a.

2. KohtlaJärve Linnavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning
moodustada Oru klubi likvideerimiskomisjon.

3. KohtlaJärve Linnavalitsusel kinnitada Ahtme klubi põhimäärus hiljemalt 20. märtsiks
2018. a.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide
esitamisega KohtlaJärve Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
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