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Are Huvikeskuse teenuste hindade kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel annab Are Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
kinnitada Are Huvikeskuse teenuste hinnad järgmiselt:
1. Saali kasutamise hinnad:
1.1. suure saali, fuajee ja abiruumide kasutamine valla elanikele 20 eurot tund ja tellijale
väljastpoolt valda 30 eurot tund;
1.2. volikogu saali (konverentsiruumi) ja fuajee kasutamine valla elanikele 15 eurot tund ja
tellijale väljastpoolt valda 25 eurot tund;
1.3. valla sportlastele on (kooskõlastatud valla noorsoo- ja spordijuhiga) spordisaali ja jõusaali
kasutamine tasuta;
1.4. volikogu saali kasutamine valla elanikele matuste läbiviimiseks ja sünnipäevade (alates
70. eluaastast) korraldamiseks on tasuta.
(Are Vallavalitsuse korraldus 16. detsember 2014, nr 265)
2. Avatud Noortekeskuse ruumide hinnad:
Avatud Noortekeskuse ruumide kasutamine 10 eurot tund. Hind sisaldab ruumis olevate
vahendite kasutamist.
3. Kaminaruumi ja sauna hinnad:
3.1. kaminaruumi ja sauna kasutamine 15 eurot tund valla elanikule, väljastpoolt valda
tellijale 25 eurot tund;
3.2. kaminaruumi kasutamine 10 eurot tund valla elanikule, väljastpoolt tellijale 15 eurot
tund;
3.3. sauna kasutamine (täiskasvanud) 3 eurot kord;
3.4. sauna kasutamine (pensionärid) 2 eurot kord;
3.5. sauna kasutamine (valla spordivõistkonnad) 8 eurot kord.
(Are Vallavalitsuse korraldus 18. veebruar 2014, nr 29)
4. Muud teenused:
4.1. laudlinade rent 2 eurot tükk;
4.2. toolikatete rent 50 senti tükk;
4.3. videoprojektor 10 eurot tund, valla elanikule 5 eurot tund;
4.4. sülearvuti 10 eurot tund, valla elanikule 5 eurot tund;

4.5. helivõimendi komplekt 15 eurot tund, valla elanikule 10 eurot tund. Tehnikat Are
Huvikeskusest välja ei rendita;
4.6. eraisikute soovil peo korraldamiseks ruumide ettevalmistamine ja hilisem korrastamine
(koristamine) 7 eurot tund ühe töötaja kohta.
(Are Vallavalitsuse korraldus 21. jaanuar 2014, nr 5)
5. Lisatingimused:
5.1. Alates viiendast järjestikusest tunnist rakendub hindadele 25 % soodustus;
5.2. eraisikutele huvikeskuse ruumide rent alates 21.eluaastast;
5.3. Are Huvikeskuse ruume ei broneerita ette üle 6 kuu;
5.4. Are Huvikeskuse ruumide broneerimisel on rendile võtta soovija kohustatud rendile andja
(Are Huvikeskuse) poole pöörduma broneeringu kinnitamiseks ja rendilepingu sõlmimiseks
hiljemalt 1 nädal enne rendi toimumise aega. Selle mittetäitmisel on Are Huvikeskusel õigus
broneering või mistahes muud suusõnalised kokkulepped ühepoolselt lõpetada;
5.5. rendilepingus märgitud maksumus tuleb tasuda enne teenuse kasutamist.
6. Tasumise ja arveldamise kord
Teenustasu vormistab ja lepinguid sõlmib huvikeskuse juhataja, kellel on ruumide
korrasoleku tagamiseks igalt tellijalt õigus tagatisrahana sisse nõuda väljastpoolt tellijale
kehtestatud tunnihind. Tagatisraha tagastades tellijale pärast korras (koristatud) ruumide
üleandmist.
7.Tunnistada kehtetuks Are Vallavalitsuse 26.02.2008 korraldus nr 46, Are Vallavalitsuse
25.01.2011 korraldus nr 10 ja Are Vallavalitsuse 20.03.2012 korraldus nr 45.
8 .Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Are Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse Talllinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
9. Korraldus jõustub 01. aprillist 2013.
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