EELNÕU

AUDRU VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Audru

14. juuni 2012 nr

Volituse andmine MTÜ Lindi Külaseltsile
jaanipäevapeo korraldamiseks.
Halduskoostöö seaduse § 9, Audru Vallavalitsuse ettepaneku ja MTÜ Lindi Külaseltsi
nõusoleku alusel,
Audru Vallavolikogu otsustab:
1. Volitada MTÜ Lindi Külaselts´i (reg nr 80180039) korraldama Lindi aasal 2012
aasta juunis avalik jaanipäevapidu .
2. Audru Vallavalitsusele sõlmida MTÜ´ga Lindi Külaselts haldusleping
jaanipäevapeo korraldamise 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

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostas:

Peep Tarre
Humanitaarnõunik
06.06.2012

Seletuskiri

Audru Vallavolikogu otsuse 14. juuni 2012 otsuse “Volituse andmine MTÜ Lindi
Külaseltsile jaanipäevapeo korraldamiseks” eelnõu juurde.
Eelnõu eesmärk: Suurendada kodanike valikuvabadust paikkonna elanikele
kultuuriürituste korraldamiseks.
Õiguslik alus: Halduskoostöö seaduse § 9.
MTÜ Lindi Külaselts korraldab Lindi juunis 2012 piirkonna elanikele traditsioonilise
jaanipäevapeo. Audru Vallavalitsus sõlmib MTÜ-ga Lindi Külaselts halduslepingu
jaanipäevapeo korraldamise osas ja eraldab selleks 500 eurot.
Lepingus sätestatud tingimustel on külaseltsil õigus kehtestada peopileti hind ja müüa
peole sissepääsu pileteid külastejatele. MTÜ Lindi Külaseltsil on õigus piletimüügist
saadud raha kasutada jaanipäevapeo korraldamisega seotud kulude katmiseks.
Külaselts esitab vallavalitsusele 06.08.2012 aruande eraldatud raha kasutamise kohta
märkides selles ära:
- kui palju vallalt raha saadi,
- kas jaanipäevapeole pääsemiseks kehtestati piletihind, milline oli kehtestatud piletihind
- kui palju saadi piletimüügist tulu,
- kui palju rahast kulutati jaanipäevapeol esinejatele,
- kui suur oli peo korralduskulu (peoplatsi korrastamine ja muud kulud).
MTÜ Lindi Külaseltsile eraldatav 500 eurot finantseeritakse Audru Valla
Kultuurikeskuse eelarvest.
Seletuskirja koostas:
Peep Tarre
Humaniaarnõunik
06.06.2012

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7
Audru alevik
LINDI KÜLASELTS
Lindi küla

KINNITUSKIRI

Käesolevaga MTÜ Lindi Külaselts nõustub ettevalmistama ja korraldama 23. juunil
2012.a. Lindi aasal peoõhtu jaanipäeva tähistamiseks.
Lindi külaselts saab Audru vallavalitsuselt peo korraldamiseks 500.- eurot. Tulu
piletimüügist jääb külaseltsile, millest kaetakse platsi hoolduse kulu, piletimüüjate tasu ja
puudujääv osa ansambli maksumusest

Lindi külaseltsi juhatuse liige
Marge Massa
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