
 

 
 

 
        
 

 

 

Kuressaare 11.10.2022 nr 2-3/1548 

 

 

 

Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikool tasuliste teenuste 

hinnakirja kehtestamine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 6. septembril 2022. a korraldusega nr 2-3/1393 „Saaremaa 

Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikool tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ 

uuendatud hinnakirja, mis rakendub 1. novembril 2022. a. 

 

22. septembril 2022. a esitas Saaremaa Spordikooli direktor uue taotluse hinnakirja muutmiseks 

sauna teenuste hinna ja kasutusaja osas, põhjendades muudatuse vajadust elektrienergia hinna 

muutuse ja energia kokkuhoiu vajadusega. Arvestades asjaolu, et hinnakiri on eelkõige 

spordikooli teenuste kasutajatele suunatud dokument, on õigusselguse põhimõttest lähtuvalt 

otstarbekas tunnistada 6. septembri 2022. a korraldus nr 2-3/1393 kehtetuks ja kinnitada uus 

hinnakiri terviktekstina.  

 

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja 

Saaremaa Vallavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 23 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ § 

25 lõike 4 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2, § 68 lõike 2 ja § 70 lõike 1, Saaremaa 

Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Kehtestada Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikooli teenuste 

hinnakiri vastavalt korralduse lisale. 

 

2. Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada punktis 1 nimetatud 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 ka tasuliste teenuste osutamise ja ruumide kasutusse andmise kohta peetakse 

hallatavas asutuses arvestust, 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. Punktis 3 nimetatud arvestuse kinnitab hallatava asutuse juht allkirjaga iga kuu kohta. 

 

5. Kõik hinnakirjas kehtestatud hinnad on teenuse või kauba tarbija jaoks lõplikud ja sisaldavad 

käibemaksu. 
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6. Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 6. septembri 2022. a korraldus nr 2-3/1393 

„Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikool tasuliste teenuste 

hinnakirja kehtestamine“. 

 

7. Korraldus jõustub 1. novembril 2022. a. 

 

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 korraldusest teadasaamisest. 

 

 

 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Mikk Tuisk (digitaalselt allkirjastatud) 

vallavanem Aivar Rahno 

 vallasekretär 


