KORRALDUS

Kuressaare

18.08.2020 nr 2-3/1488

Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikool tasuliste teenuste
hinnakirja kehtestamine
Saaremaa Spordikooli (registrikood 75024544, aadress Vallimaa 16a, 93819 Kuressaare linn,
Saaremaa vald, Saare maakond) direktor Mati Mäetalu esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse
tasuliste teenuste hinnakirja uuendamiseks. Saaremaa Spordikooli põhimääruse § 9 punkti 7
kohaselt on kooli ülesandeks spordiehitiste ja muu vara rentimine ja kasutusse andmine ning
muude teenuste osutamine.
Saaremaa Spordikooli kehtiv hinnakiri on kinnitatud Kuressaare Linnavalitsuse 29. augusti 2017.
aasta korraldusega nr 479 „Saaremaa Spordikooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“.
Kehtiv hinnakiri on diferentseeritud väga detailselt arvestades erinevaid kasutusaegu ning
praktikas tekkis sageli olukordi, kus ühe kasutaja üks treeningaeg võis jaotuda erinevate
hinnatsoonide vahel ning tekitas seetõttu täiendava selgituse vajaduse. Tagamaks hinnakirja
selguse ja lihtsama orienteerumise on valdava enamuse teenuste puhul loobutud kasutusaja
erisusest tingitud diferentseeritud hindadest. Ajaline erisus on alles vaid spordisaali kasutamisel,
kus on eristatud kasutamine tööpäevadel kell 8.00-18.00 või õhtused ja nädalavahetuse
kasutusajad.
Osaliselt on uue hinnakirjaga korrigeeritud jõusaali hindu tulenevalt turusituatsiooni
muutumisest ning muudetud Pargi tenniseväljaku kuukaartide hindu, pikendades senise ühe
kasutuskorra ajalise kestvust 60 minutilt 90 minutile.
Õigusselguse põhimõttest lähtuvalt on otstarbekas tunnistada hetkel kehtiv hinnakiri kehtetuks ja
kehtestada uus hinnakiri terviktekstina.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja
Saaremaa Vallavalitsuse 24. aprilli 2018. a määruse nr 11 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ §
25 lõike 4 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 ja § 68 lõike 2, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Saaremaa Spordikooli teenuste hinnakiri vastavalt korralduse lisale.
2. Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada käesolevast hinnakirjast erinev kokkuleppeline
hind või jätta teenuse eest tasu võtmata arvestades teenuse iseloomu vastavust avalikule
huvile, sihtgruppi, toimumise aega ja kestvust tingimusel, et teenuse saaja ei kasuta tasuta või
alandatud hinnaga saadud tingimusi kommertstulu saamise eesmärgil.
3. Nii tasuta kui tasuliste teenuste osutamise ja ruumide kasutusse andmise kohta peetakse
hallatavas asutuses dokumenteeritud registrit, kus kajastuvad järgnevad andmed:
3.1. teenuse osutamise aeg ja koht;
3.2. teenuse sisu;

3.3. teenuse saaja andmed;
3.4. teenuse hind ning põhjendus hinnakirja erisuse rakendamise kohta.
4. Käesoleva korralduse punktis 3 nimetatud registri kinnitab hallatava asutuse juht allkirjaga
iga kuuliselt.
5. Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 29. augusti 2017. a korraldus nr 479
„Saaremaa Spordikooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“.
6. Korraldus jõustub 1. septembril 2020.
7. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide
Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast.
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