TORI VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Sindi

7. veebruar 2019 nr 132

Hinnakirjade kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel annab Tori Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Sauga teenuskeskuses asuva spordikompleksi ja Sauga Avatud Noortekeskuses
ruumide kasutusse andmise hinnakirjad järgmiselt:
1.1. Sauga spordisaali hinnakiri:
1. Suur saal treeninguteks üritusteks, võistlusteks
2. Kogu spordikompleks üritusteks, võistlusteks
3. Suure saali kasutamine
• Õpilased
• Pensionärid
• Täiskasvanud
• 10-ne korra kaart (kehtib 3 kuud)
4. Jõusaali kasutamine:
• Õpilased
• Täiskasvanud
• Kuukaart (õpilased)
• Kuukaart (täiskasvanud)
1.2. Sauga Avatud Noortekeskuse ruumide hinnakiri:
1. Seminariruum
2. Seminariruumi rent koos kohvimasina kasutamisega
3. Kohv
4. Köök
5. Saal
6. Saal (heli, valgus ja esitlustehnikaga)
7. Väike koosoleku ruum
8. Kaminaruum
9. Kaminaruum koos saunaga
10. Avatud noortetuba ehk noortekeskuse ruumid

8 eurot tund
50 eurot päev
tasuta
tasuta
1.50 eurot kord
15 eurot
tasuta
1.50 eurot kord
tasuta
15 eurot

10 eurot tund/ 60 eurot päev
20 eurot tund/ 120 eurot päev
1 eurot/tass
10 eurot tund/ 60 eurot päev
15 eurot tund/ 90 eurot päev
20 eurot tund/ 120 eurot päev
10 eurot tund/ 60 eurot päev
15 eurot tund/ 90 eurot päev
30 eurot tund
10 eurot tund/ 60 eurot päev

2. Mitme ruumi üheaegsel kasutamisel kehtib hinnasoodustus kuni 20%.
3. Tööpäevadel alates kella 20.00 ja nädalavahetustel lisandub rendihinnale 20% ning pärast
südaööd 50%.
4. Tori vallavalitsus ja selle hallatavad asutused ning vallas tegutsevad vabaühendused
saavad ruume tööpäevadel ajavahemikus 8.00 kuni 20.00 kasutada tasuta.
5. Ruumide kasutamise tingimused ja rendilevõtja vastutus sätestatakse rendilepingus.
6. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Tori Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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