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KAASAVA EELARVE ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

1. Ettepaneku esitaja nimi, isiku- või registrikood,

kontakttelefoni või e-posti

aadressi
MTÜ Muuga Maanaisteselts EHA, registrikood 80038034
e-post: muuga.raamat@vinnivald.ee
kontakttelefon : 58044463, Ilma Lausvee

2. Ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu)

Muuga piirkonna külade VII külapäev

3. Ettepaneku eesmärk ja olulisus

(lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele
ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab;
mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Vinni valla
eelarvest vajalik ja oluline)

Projekti eesmärk: 23. juunil 2019 toimub Muuga piirkonna külade VII külapäev Paasveres
Jaaniussi pargis, et tähistada piirkonna vanima , Paasvere küla esmamainimise 800. ja kunstnik
Henrik Olvi 160. sünniaastapäeva.
Oleme ürituse korraldamiseks taotlenud raha KOP-ist, kuid ei saanud rahastust- seepärast oleks
vajalik toetus Vinni valla eelarvest.
4. Idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse,

kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul.

Külapäeval Paasvere Jaaniussi pargis esinevad 23. juunil 2019. aastal nii kohalikud taidlejad kui
solistid Estonia teatrist – Heli Veskus, Margit Saulep, Urmas Põldma ja Rene Soom ning neid
saatev kontsertmeister. Heli Veskus on Paasvere juurtega ja seepärast on tema esinemine koos
teiste solistidega külapäeval rahva jaoks väga oodatud.
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5. Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse

avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused)

Otsesed kasusaajad on külapäeval osalejad – kohalike külade praegused ja endised elanikud, kes
on tulnud kodukohta külapäevale osalema. Eelmistel kordadel on erinevatel külapäeval
osalenud umbes 400 inimest, loodame, et ka 23. juuni 2019 on Paasvere pargis sama
rahvarohke.

6. Eelarve

ehk ettepaneku hinnanguline maksumus,
hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga

võimalusel

koos

Oleme võtnud hinnapakkumise Estonia solistilt Heli Veskuselt meili teel.
Hinnapäringu sisuks on Estonia teatri nelja
23.06.2019 summas 1600.00.

solisti ja kontsertmeistri kontsert

( Hinnapakkumine lisatud)

7. Muu oluline info, ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus

sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada)
Muuga piirkonna külade külapäevade korraldamine 23. juunil Paasvere Jaaniussi pargis
on meie jaoks traditsioon – sel päeval on Simunas surnuaiapüha ja paljud piirkonna
inimesed käivad lähedaste haudadel ja seejärel siirduvad Paasvere parki, et seal ühiselt
kodukandi rahvaga aega veeta.
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