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Lindi Rahvamaja põhimääruse muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel.
§ 1. Muuta Audru Vallavolikogu 06.02.2003 määruse nr 15 „Audru valla rahvamajade
põhimääruste kinnitamine“ lisa 4 „Lindi rahvamaja põhimäärus“ ja sõnastada osa III
„Juhtimine, töökorraldus ja revideerimine“ järgmiselt“:
„III

Juhtimine, töökorraldus ja revideerimine

1. Rahvamaja tegevust korraldab kultuuri- ja noorsootöötaja, kes võetakse ametisse konkursi
korras.
2. Kultuuri- ja noorsootöötaja:
2.1 korraldab koostöös erinevate omaalgatuslike seltside või mittetulundusühingutega
erinevaid sündmusi ja tagab rahvamajale pandud ülesannete täitmise;
2.2 käsutab rahvamaja vara ja eelarvelisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
2.3 vastutab rahvamajas oleva vara säilimise ja ruumide korrasoleku eest;
2.4 vastutab tuleohutusnõuete täitmise eest rahvamajas;
2.5 rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja allub igapäevases töös valla haridus-, kultuurija sotsiaalnõunikule. Sündmuste korraldamise ja ruumide kasutamisega seotud küsimustes
teeb koostööd Lindi Lasteaed-Algkooli direktoriga.
3. Rahvamaja tegevuse paremaks korraldamiseks moodustab vallavalitsus rahvamaja
juurde 7 – 9 liikmelise nõukogu, volituste aeg kolm aastat.
4. Rahvamaja nõukogusse kuuluvad rahvamajas tegutsevate ringide liikmete, teeninduspiirkonna elanike, vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad.
5. Rahvamaja nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vähemalt
kolm korda aastas.
6. Rahvamaja nõukogu kinnitab rahvamaja tegevuskava aastaks, kooskõlastab rahvamaja
eelarve projekti enne selle esitamist vallavalitsusele, otsustab erinevatelt
organisatsioonidelt, fondidelt, üksikisikutelt jt sponsoritelt saadud rahaliste vahendite
kasutamise rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks.
7. Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja teeb koostööd Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu,
MTÜ Lindi Külaseltsi ja teiste mittetulundusühingute ning seltsingutega.“

8. Rahvamaja tegevuse õiguspärasust ja vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus ja
volikogu revisjonikomisjon.
§ 2. Määrus jõustub 17. oktoobril 2011.
Volikogu esimees
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Eelnõu koostas
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 13.10.2011 määruse eelnõu „Audru valla rahvamajade põhimääruste
kinnitamine“ muutmine juurde
Eesmärk:
Lindi Rahvamaja põhimääruse III osa „Juhtimine, töökorraldus, ja revideerimine“ muutmise
eesmärk on viia õigusakt vastavusse uue ametikoha – Lindi rahvamaja kultuuri- ja
noorsootöötaja loomisega. Samuti täpsustatakse eelnõuga kultuuri- ja noorsootöötaja
tööülesandeid.
Eelnõu sisu
Määruse eelnõus on kirjeldatud Lindi rahvamaja põhimääruse III osa „Juhtimine,
töökorraldus ja revideerimine“ muutmist. Selle järgi rahvamaja tegevust korraldab kultuuri- ja
noorsootöötaja, kes võetakse ametisse konkursi korras. Kultuuri- ja noorsootöötaja:
korraldab koostöös erinevate omaalgatuslike seltside või mittetulundus-ühingutega erinevaid
üritusi ja tagab rahvamajale pandud ülesannete täitmise, käsutab rahvamaja vara ja eelarvelisi
vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras, vastutab rahvamajas oleva vara säilimise ja
ruumide korrasoleku eest, vastutab tuleohutusnõuete täitmise eest rahvamajas.
Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja allub igapäevases töös valla haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalnõunikule. Sündmuste korraldamise ja ruumide kasutamisega seotud küsimustes teeb
koostööd Lindi Lasteaed-Algkooli direktoriga.
Määruse eelnõus on kirjeldatud rahvamaja nõukogu moodustamist ja tegevuse korda.
Rahaliste vahendite vajadus.
Määruse vastuvõtmise järgselt vallale täiendavaid kulutusi ei tule, kuna Lindi rahvamaja
kultuuri- ja noorsootöötaja palk on arvestatud valla 2011 eelarves.
Määruse jõustumine
Eelnõu kohaselt määrus jõustuks 17. oktoobril 2011
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