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Volituse andmine MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile
avalike teenuste osutamiseks.
Halduskoostöö seaduse § 9, Audru Vallavalitsuse ettepaneku ja MTÜ Eassalu-Neitsi
Külaseltsi nõusoleku alusel,
Audru Vallavolikogu otsustab:
1. Volitada MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi (reg nr 80193711) osutama avalikke
teenuseid kogukonna elanikele.
2. Audru Vallavalitsusel sõlmida MTÜ´ga Eassalu-Neitsi Külaselts haldusleping
avalike teenuste osutamise osas.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsusest
teadasaamisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu Kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
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Seletuskiri

Audru Vallavolikogu 14.06.2012 otsuse “Volituse andmine MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile
avalike teenuste osutamiseks“ eelnõu juurde.
Audru Vallavalitsus näeb avalike teenuste osutamise delegeerimist vabaühendustele,
sealhulgas MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile kolme kõige olulisema põhjusena:
1) võimalust rahastada teenuseid mitmest allikast,
2) mittetulundusühingute toetamise võimalust ja
3) asjaolu, et mittetulundusühingud arvestavad paremini sihtrühma vajadustega.
Avalikke teenuseid iseloomustab kogukonnast lähtuv tunnetatud vajadus tagada võrdne
juurdepääs neile teenustele ja nende kättesaadavus ning see sisaldab nii seadusega määratud
kohustuslikke kui ka vabatahtlikke riigi ja omavalitsuse ülesandeid.
Kultuuriürituste ja vaba aja veetmise korraldamise külaseltsile üleandmise eesmärgiks on:
- kodanike valikuvabaduse suurendamine paikkonna elanikele kultuuritegevuse ja muu vaba
aja veetmise korraldamisel;
- tekitada lisamotivatsiooni võimalus kultuuriürituste korraldajas ja
- paindlikkus kultuuri- ja muude vaba aja veetmise ürituste korraldamisel.
Tegevused, milliseid vald soovib MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsilt:
- ruumide lahtiolek Neitsiraba Külastuskeskuses ehk maja avalik kasutus 8 tundi nädalas
(sh ka ringide kasutuses olev lahtioleku aeg),
- loodusmatkade korraldamine huvilistele,
- raamatute laenutuse teenuse pakkumine kahel päeval nädalas,
- jaanipäeva- ja jõulupeo korraldamine,
- vajadusel vallavalitsuse poolt tellitavate ülevallaliste või piirkondlike ürituste korraldamine.
Finantseerimine
Avalike teenuste osutamiseks on 2012 aasta vallaeelarves kinnitatud MTÜ Eassalu-Neitsi
Külaseltsile eraldatava summa suuruseks 7000 eurot, nimetatud summa on kajastatud
vallaeelarve mittesihtotstarbeliste toetuste real.
Lisaks eraldatakse külaseltsile 500 eurot avaliku jaanipäevapeo ja 500 eurot avaliku jõulupeo
korraldamiseks.
Eelpoolnimetatud summa on kajastatud Audru Kultuurikeskuse eelarves.

Aruandlus
Külaselts esitab vallavalitsusele aruande eraldatud raha kasutamise kohta 1. veebruariks
kirjeldades selles, mida rahaga tehti (milliseid sündmusi korraldati jm) ja tabelina
- kui palju vallalt raha saadi;
- kui palju rahast kulutati kultuuri- ja teiste vaba aja ürituste korraldamisega seotud MTÜ
Eassalu-Neitsi Külaseltsi hallatava personali töötasule ja maksudele;
- kui palju rahast kulutati üritustel osalenud esinejatele;
- kui suur oli majanduskulu.
Vallavalitsusel on õigus külastada MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi korraldatavaid üritusi.
Lepingu kehtivuse aeg
Käesoleval aastal sõlmitav leping lõpeb seisuga 31. detsember 2012.
Edaspidi sõlmitakse leping kolmeks aastaks 01. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2015.
Rahaliste vahendite eraldamiseks koostatakse igal aastal lepingu lisa, milles märgitakse
aastas eraldatava summa suurus.
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