
Väljaandja: Hiiu Vallavalitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 28.01.2017
Avaldamismärge: RT IV, 08.05.2015, 31

Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja
Keskuse teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 06.05.2015 nr 6
jõustumine 01.06.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014
määruse nr 30 „Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ § 10 lg 3 alusel.

§ 1. Kinnitada Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse teenuste hinnad järgmiselt:

 (1) Ruumide rent Kõrgessaare vaba aja keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
 1)  spordisaali rent: 15 eurot/tund
 2)  spordisaali rent soodushinnaga: 10 eurot/tund
 3)  sauna rent (eelneval kokkuleppel): 5 eurot/tund
 4)  kammersaali rent: 10 eurot/tund
 5)  kammersaali rent soodushinnaga: 5 eurot/tund.

 (2) Majutus Kõrgessaare vaba aja keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
 1)  põrandamajutus spordisaalis, mattidel ühe isiku kohta: 2 eurot/ööpäev
 2)  tubades, ühe isiku kohta: 7 eurot/ööpäev
 3)  tubades, ühe isiku kohta (kui ööbitakse 2 – 5 ööpäeva): 5 eurot/ööpäev
 4)  pesuruumide kasutamine ühe isiku kohta (majutuseta): 1 euro/päev.

 (3) Kõrgessaare vaba aja keskuse jõusaal (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare)
 1)  üksikpilet: 1 euro/tund
 2)  kuupilet: 10 eurot.

 (4) Ruumide rent Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli 18, Kärdla)
 1)  kontsertsaali rent: 25 eurot/tund
 2)  kontsertsaali rent soodushinnaga: 20 eurot/tund
 3)  sammassaali rent: 15 eurot/tund
 4)  sammassaali rent soodushinnaga: 13 eurot/tund
 5)  kinosaali rent: 15 eurot/tund
 6)  kinosaali rent soodushinnaga: 13 eurot/ tund
 7)  kooriruumi rent: 10 eurot/tund
 8)  kooriruumi rent soodushinnaga: 8 eurot/tund
 9)  fuajee rent: 10 eurot/tund
 10)  fuajee rent soodushinnaga: 8 eurot/tund
 11)  näitusesaali rent: 10 eurot/ tund; 40 eurot/kuu
 12)  näitusesaali rent soodushinnaga: 8 eurot/tund
 13)  muusikaklassi rent: 10 eurot/ tund; 40 eurot/kuu
 14)  muusikaklassi rent soodushinnaga: 8 eurot/tund
 15)  0-korruse rent: 10 eurot/tund
 16)  0-korruse rent soodushinnaga: 8 eurot/tund
 17)  köögi rent: 5 eurot/tund
 18)  köögi rent soodushinnaga: 3 eurot/tund
 19)  piletitega üritustel ruumi rent: 10% piletitulust, kuid mitte vähem kui rent tunnihinna alusel
 20)  piletite eelmüük: 4% läbimüügitulust.

 (5) Ürituse korraldamine Kärdla Linnapargis: 40 eurot/päev.

 (6) Ürituse korraldamine Kõrgessaare pargi esinemispaigas: 15 eurot/päev.

 (7) Inventari rent
 1)  multimeediaprojektori rent: 5 eurot/tund; 30 eurot/päev
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 2)  laud: 2 eurot/ päev
 3)  tool või pink: 1 eurot/päev
 4)  lavapoodiumi rent (1 moodul): 5 eurot/ päev
 5)  dekoratsiooni/raami rent: 1 euro/päev
 6)  lauanõude rent (1 ese): 0.15 eurot/päev
 7)  laudlina rent: 0.50 eurot/päev
 8)  rahvariided: 10 eurot/ päev
 9)  rõivalaenutus (komplekt): 2 eurot/päev.

 (8) Koopiate valmistamine
 1)  A4 must-valge: 0,10 eurot/lehekülg
 2)  A3 must-valge: 0,15 eurot/lehekülg.01ö.062015.

§ 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 ürituse
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. Määrus jõustub 01.06.2015.

Katrin Sarapuu
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Marin Vallikivi
õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes
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