K O RRALDUS
Kärdla

19.09.2017 nr 379

Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse
teenuste hindade kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse
nr 30 „Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ § 10 lg 3 ja Hiiu Valla Kultuuri
ja Vaba Aja Keskuse juhataja Margarita Koroli 11.09.2017 ja 18.09.2017 taotluste alusel,
annab Hiiu Vallavalitsus
korralduse:
1. Kehtestada Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse teenuste hinnad järgmiselt:
1.1 Ruumide rent Kõrgessaare vaba aja keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
1.1.1 spordisaali rent
15 eurot/tund;
1.1.2 spordisaali rent soodushinnaga
10 eurot/tund;
1.1.3 sauna rent (eelneval kokkuleppel)
5 eurot/tund;
1.1.4 kammersaali rent
10 eurot/tund;
1.1.5 kammersaali rent soodushinnaga
5 eurot/tund.
1.2 Majutus Kõrgessaare vaba aja keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
1.2.1 põrandamajutus spordisaalis, mattidel ühe isiku kohta
2 eurot/ööpäev;
1.2.2 tubades, ühe isiku kohta
7 eurot/ööpäev;
1.2.3 tubades, ühe isiku kohta (kui ööbitakse 2–5 ööpäeva)
5 eurot/ööpäev;
1.2.4 pesuruumide kasutamine ühe isiku kohta (majutuseta)
1 euro/päev.
1.3 Kõrgessaare vaba aja keskuse jõusaal (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
1.3.1 üksikpilet
1 euro/tund;
1.3.2 kuupilet
10 eurot.
1.4 Ruumide rent Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli 18, Kärdla)
1.4.1 kontsertsaali rent
1.4.2 kontsertsaali rent soodushinnaga
1.4.3 sammassaali rent
1.4.4 sammassaali rent soodushinnaga

40 eurot/tund;
20 eurot/tund;
30 eurot/tund;
15 eurot/tund;

1.4.5 kinosaali rent
1.4.6 kinosaali rent soodushinnaga
1.4.7 fuajee rent
1.4.8 fuajee rent soodushinnaga
1.4.9 näitusesaali rent:
1.4.10 näitusesaali rent soodushinnaga
1.4.11 muusikaklassi rent

30 eurot/tund;
15 eurot/ tund;
20 eurot/tund;
10 eurot/tund;
20 eurot/ tund
80 eurot/kuu;
10 eurot/tund;
20 eurot/ tund;
80 eurot/kuu;
1.4.12 muusikaklassi rent soodushinnaga
10 eurot/tund;
1.4.13 0-korruse rent
20 eurot/tund;
1.4.14 0-korruse rent soodushinnaga
10 eurot/tund;
1.4.15 köögi rent
10 eurot/tund;
1.4.16 köögi rent soodushinnaga
5 eurot/tund;
1.4.17 piletitega üritustel ruumi rent
10% piletitulust
(% arvestatakse piletimüügi summalt koos käibemaksuga), kuid mitte vähem kui rent tunnihinna alusel.
1.5 Ürituse korraldamine Kärdla Linnapargis

80 eurot/päev.

1.6 Ürituse korraldamine Kõrgessaare pargi esinemispaigas

30 eurot/päev.

1.7 Inventari rent
1.7.1 multimeediaprojektori rent
1.7.2 laud
1.7.3 tool või pink
1.7.4 lavapoodiumi rent (1 moodul)
1.7.5 dekoratsiooni/raami rent
1.7.6 lauanõude rent (1 ese)
1.7.7 laudlina rent
1.7.8 rahvariided
1.7.9 rõivalaenutus (komplekt)

5 eurot/tund,
30 eurot/päev;
2 eurot/ päev;
1 eurot/päev;
10 eurot/ päev;
1 euro/päev;
0.15 eurot/päev;
0.50 eurot/päev;
10 eurot/ päev;
2 eurot/päev.

1.8 Koopiate valmistamine
1.8.1 A4 must-valge ühepoolne
1.8.2 A4 must-valge kahepoolne
1.8.3 A3 must-valge ühepoolne
1.8.4 A3 must-valge kahepoolne
1.8.5 A4 värviline ühepoolne
1.8.6 A4 värviline kahepoolne
1.8.6 A3 värviline ühepoolne
1.8.7 A3 värviline kahepoolne

0,05 eurot/lehekülg;
0,08 eurot/lehekülg;
0,10 eurot/lehekülg;
0,18 eurot/lehekülg;
0,7 eurot/lehekülg;
1,30 eurot/lehekülg;
1,40 eurot/lehekülg;
2,70 eurot/lehekülg.

1.9 Galeriitund juhendajaga õpilastele (45 min)

1 euro/õpilane

2. Kehtestatud hindasid ei rakendata Hiiu Vallavalitsuse hallatavatele asutustele, välja arvatud
projektidega rahastatavate ürituste ja tegevuste korral.
3. Soodushindu rakendatakse lastele suunatud tegevuse ja mitte ärilistel eesmärkidel korraldatava sündmuste puhul.

4. Erandjuhtudel võib kultuuri ja vaba aja keskuse juhataja rakendada kokkuleppehinda või
vara tasuta kasutamist.
5. Vara kaotamisel või rikkumisel hüvitatakse kuni 10 kordne väärtus või asendatakse uue
samaväärsega.
6. Korraldus jõustub 1.10.2017
7. Korralduse peale on õigus esitada vaie Hiiu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik korraldusest teada sai või oleks
pidanud teada saama või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest alates.

Reili Rand
vallavanem

Helika Villmäe
vallasekretär

