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Kasutamistasude kehtestamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktid 2, 3 ja lõike 3
Abja Vallavalitsus k o r r a l d a b:
1. Kehtestada kasutamistasud eraisikutele isiklike või perekondlike sündmuste/ürituste
läbiviimiseks alljärgnevalt:
1.1 Abja Noortekeskuse, Abja Päevakeskuse, Kamara Külaseltsi ruumides 3.20 eurot/tund või
31.96 eurot/24 tundi;
1.2 Penuja Külaseltsi ruumides 4.17 eurot/ tund või 100.00 eurot/24 tundi;
1.3 Penuja Külaseltsi ruumides ööbimise korral on võimalus laenutada voodipesukomplekt
2.24 eurot/komplekt.
2. Kehtestada kasutamistasud juriidilistele isikutele asutuse siseste ürituste läbiviimiseks
alljärgnevalt
2.1 Abja Päevakeskuse, Abja Noortekeskuse, Kamara Külaseltsi ruumides 6.39 eurot/ tund
või 63.91 eurot/24 tundi;
2.2 Penuja Külaseltsi ruumides 6.39 eurot/tund või 153.36 eurot/24 tundi;
2.3 Penuja Külaseltsi ruumides ööbimise korral on võimalus laenutada voodipesukomplekt
2.24 eurot/komplekt
3. Kehtestada kasutamistasud eraisikutele või juriidilistele isikutele tuluürituste läbiviimiseks
alljärgnevalt:
3.1 Abja Päevakeskuse, Penuja Külaseltsi, Kamara Külaseltsi ruumides 6.39 eurot/ tund või
63.91 eurot/24 tundi. Näituste eksponeerimine tasuta;
3.2 Abja Noortekeskuses 7 eurot/ tund või 65.00 eurot/24 tundi. Näituse eksponeerimine
tasuta;
4. Penuja Külaseltsi saunakompleksi kasutamistasu 20 eurot/tund.
5. Abja Päevakeskuse ja Abja Bussijaama WC kasutustasu on 0.20 eurot.
5.1 Abja Päevakeskuse WC kasutustasu ei pea tasuma need isikud, kes kasutavad Abja
Päevakeskuse teisi ruume (nt koolitustest osavõtjad, õpitubadest osavõtjad jmt)

6. Peotelgi kasutamise tasu 19.17 eurot/ööpäev.
6.1 Abja valla territooriumil tegutsevatele mittetulundusühingutele ja külaseltsidele antakse
ürituse korraldamisel telk valla osalusena ürituse läbiviimiseks tasuta.
7. Kasutamistasude rakendamisel on ette nähtud järgmised soodustused:
7.1 MTÜ-de, Seltside ja Seltsingute liikmetele Päevakeskuse ruumide kasutamine
mittetulundus eesmärgil tasuta.
7.2 Penuja ja Kamara Külaseltsi ruumide kasutamise eest peavad külaseltsi liikmed tasuma
üksnes kommunaalkulud (elekter, vesi, küttepuud) kui ruume kasutatakse mittetulundus
eesmärgil.
7.3 Kasutamistasude suhtes on võimalikud läbirääkimised, arvestades ruumide kasutamise
aega, eesmärki, kasutajaid.
8. Ruumide kasutusse andmise tingimused:
8.1 Abja Noortekeskuse ruume saab kasutusse võtta reedel alates 19.00, laupäeval,
pühapäeval. Muudel päevadel noortekeskuse ruume välja ei rendita.
8.2 Ruume saab kasutusse võtta üksnes täiskasvanud isik
8.3 Alaealiste jaoks mõeldud ürituste jaoks saab ruumide kasutusse võtja olla üksnes alaealise
lapsevanem või tema seaduslik hooldaja või õpetaja
8.4 Üritusel peab olema vastutav isik, kellega sõlmitakse kasutusse andmise leping.
kasutusse andmisel on kasutusse andjal õigus küsida tagatisraha maksimaalselt 200 eurot.
8.5 Tagatisraha regulatsioon määratakse kindlaks ruumide kasutusse andmise lepinguga.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10.Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul
teatavakstegemisest Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu 51010).

Peeter Rahnel
Vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

arvates

korralduse

