HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE
KORRALDUS

28.mai 2019 nr 261

Uulu,
Häädemeeste Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
poolt osutatavate teenuste loetelu ja hindade kehtestamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 30 lõike 3,
haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 3, Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19
“Häädemeeste valla põhimäärus“ § 71 lõike 3 punktid 8 ja 9, Häädemeeste Vallavolikogu
29.03.2018 määrusega nr 14 kinnitatud „Häädemeeste vallavara valitsemise kord“ § 5, § 6, § 8,
annab Häädemeeste Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate tasuliste
teenuste loetelu ja hinnad alljärgnevalt:
1.1.

Häädemeeste Seltsimaja ruumide ja teenuste kasutamine:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.

saal
fuajee
noortetuba
ruumide kompleks
helitehnika üür

( saal + fuajee)

20 eurot/ tund
10 eurot/ tund
10 eurot/ tund
30 eurot/ tund
20 eurot/ tund

Treimani Rahvamaja ruumide kasutamine:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

suur saal
väike saal
ruumide kompleks (suur + väike saal)
helitehnika üür (koos helitehnikuga
tasuliste kontsertide, etenduste jm.
korraldamine
Telkimine rahvamaja kinnistul

20 eurot/ tund
10 eurot/ tund
25 eurot/ tund
20 eurot/ tund
10% piletitulust
3 € inimese kohta
ööpäevas

1.3.

Kabli Seltsimaja ruumide kasutamine:
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4.

1.4.3.1

1.4.3.2

lugemissaalid
Häädemeeste Raamatukogu õppeklass
koopiate valmistamine, väljatrüki
tegemine:
paber A4 leht või väiksem
mustvalge
värviline
paber A3 leht
mustvalge
värviline

4 eurot/ tund
4 eurot/ tund

0,15 senti
0,50 senti
0,30 senti
1 euro

Häädemeeste Keskkooli ruumide kasutamine:
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.5.1
1.5.5.2
1.5.5.3
1.5.5.4
1.5.6
1.5.6.1
1.5.7
1.5.8

1.5.8.1
1.6.

7 eurot/ tund
4 eurot/ tund
10 eurot/ tund

Raamatukogude ruumide kasutamine:
1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.5.

saal
fuajee
ruumide kompleks (saal + fuajee)

võimla koolimajas
klassiruum
ruumide kompleks (kogu koolimaja)
spordihoone spordisaal
Jõusaal:
lapsed
täiskasvanud
kuupilet lastele
kuupilet täiskasvanutele
sauna kasutamine kuni 10 inimest
iga lisanduv kasutaja
söögisaali kasutamine (ilma köögi
kasutuseta)
söögisaali kasutamine perekondlikeks
sündmusteks (köögi kasutamise
võimalusega)
matuste puhul

7 eurot/ tund
4 eurot/ tund
13 eurot/tund
15 eurot /tund
0,50 eurot /kord
2 eurot/kord
4 eurot
13 eurot
10 eurot/tund
1 eurot/tund
7 eurot/tund
100 eurot/kord

50 eurot/kord

Häädemeeste Muusikakooli ruumide kasutamine:
1.6.1
1.6.2
1.6.3

saal
klassiruum
ruumide kompleks (kogu maja)

7 eurot/ tund
4 eurot/ tund
13 eurot/ tund

1.7.

Metsapoole Põhikooli ruumide ja teenuste kasutamine:
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2
1.7.3.2.3
1.7.3.2.4
1.7.3.3
1.7.3.3.1
1.7.3.4
1.7.3.5
1.7.3.6

1.7.3.6.1
1.8.

7 eurot/ tund
20 eurot/ tund

12 eurot /tund

0,50 eurot /kord
1 eurot /kord
4 eurot
7 eurot
10 eurot/tund
1 eurot/tund
7 eurot/tund
7 eurot/tund
100 eurot/kord

50 eurot/kord

Uulu Põhikooli ruumide kasutamine:
1.8.1
1.8.2
1.8.3

1.8.3.1
1.8.4
1.9.

saal
helitehnika üür (koos helitehnikuga)
võimlahoone ruumide ja teenuste
kasutamine:
spordisaal üritusteks ja rühmategevusteks
spordisaal koos jõusaaliga
individuaaltegevusteks:
lapsed
täiskasvanud
kuupilet lastele
kuupilet täiskasvanutele
sauna kasutamine kuni 10 inimest
iga lisanduv kasutaja
lugemissaali kasutamine üritusteks
söögisaali kasutamine (ilma köögi
kasutuseta)
söögisaali kasutamine perekondlikeks
sündmusteks (köögi kasutamise
võimalusega)
matuste puhul

klassiruum
söögisaali (kohviku) kasutamine (ilma
köögi kasutuseta)
Söögisaali
(kohviku)
kasutamine
perekondlikeks
sündmusteks
köögi
kasutamise võimalusega)
matuste puhul
staadioni kasutamine

4 eurot/ tund
7 eurot/ tund
100 eurot/kord

50 eurot/kord
50 eurot/tund

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ruumide kasutamine:
1.9.1
1.9.2
1.9.2.1

1.9.2.1.1

kooli klassiruum
koolimaja saal
koolimaja saali kasutamine
perekondlikeks sündmusteks
(köögi kasutamise võimalusega)
matuste puhul

4 eurot/ tund
7 eurot/kord
100 eurot/kord

50 eurot/kord

1.10. Uulu Lasteaia ruumide kasutamine:
1.10.1

ruumide kasutamine

4 eurot/ tund

1.11. Häädemeeste Lasteaia ruumide kasutamine:
1.11.1
1.11.2
1.11.2.1

1.11.2.1.1

ruumide kasutamine
saal
saali kasutamine perekondlikeks
sündmusteks (köögi kasutamise
võimalusega)
matuste puhul

4 eurot/ tund
7 eurot/kord
100 eurot/kord

50 eurot/kord

1.12. Kabli Lasteaia ruumide kasutamine :
1.12.1

ruumide kasutamine

4 eurot/ tund

1.13. Häädemeeste suveaia kasutamine üritusteks:
1.13.1
1.13.2

reklaami- ja kaubanduslikud üritused
kultuuriüritused

50 eurot/ tund
30 eurot/ tund

1.14. Häädemeeste staadioni kasutamine
1.14.1

staadioni kasutamine

50 eurot/ tund

1.15. Treimani turismiinfo- ja külastuskeskuse teenuste kasutamine:
1.15.1
1.16.

duširuumi kasutamine (kuni 20 minutit)

2 eurot/ kord

Uulu Kultuuri-ja Spordikeskuse ruumide ja teenuste kasutamine:
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5.
1.16.6.
1.16.7.
1.16.8.
1.16.9.

suur saal (sündmused, võistlused,
seminarid)
suur saal (treening-gruppidele suurusega
alla 10 isiku)
treening-vahendite kasutamine:
jõusaali treening
jõusaali kuukaart
sauna ja duśśi kasutamine (kindlatel
päevadel ja kellaaegadel)
peeglisaali kasutamine
noortekeskuse ruumide kasutamine
ringijuhtide ruumi kasutamine

12 eurot/ tund
7 eurot/ tund
2 eurot/ tund
2 eurot /kord
13 eurot
2 eurot /inimene
4,50 eurot
4,50 eurot
4,50 eurot

2. Suuremahuliste kultuuri- ja spordisündmuste korral on asutuse juhil õigus määrata
kokkuleppehind, mille summa ei või olla madalam vastavate ruumide nelja tunni
kasutustasust.

3. Erandjuhtudel võib kooskõlastatult vallavalitsusega anda punkides 1.1. kuni 1.16.
nimetatud ruumid, Häädemeeste suveaia ja Häädemeeste staadioni kasutamiseks
tasuta.
4. Häädemeeste Vallavolikogule, Häädemeeste Vallavalitsusele, Häädemeeste
Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja nende poolt korraldatavatele huviringidele ja
kollektiividele on punktis 1 loetletud teenused tasuta.
5. Häädemeeste valla lastele (kuni 18. aastased) ja pensionäridele on Häädemeeste
spordirajatiste kasutamine tasuta ( v.a. suured saalid ja saunad).
6. Häädemeeste valda esindavatele sportlastele (kultuurinõuniku ettepanekul
kooskõlastatult asutuse juhiga) on spordirajatiste kasutamine tasuta (v.a. saunad).
7. Asutuse juhil on õigus kehtestada kontsertide piletite hind vastavalt sündmuse
eelarvele.
8. Enne käesoleva korralduse kehtima hakkamist saavutatud kokkulepete ja esitatud
tellimuste korral lähtutakse sel ajal kehtinud hindadest.
9. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 19.septembri 2017 korraldus nr 299
ja Häädemeeste Vallavalitsuse 22.jaanuari 2019 nr 32.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Karel Tölp
vallavanem
(allkirjastatud digitaalselt)
Ulvi Poopuu
vallasekretär

