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5. veebruar 2019 nr 47

Teenuste hinnad
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 30 lõike 3, Kose
Vallavolikogu 19.06.2014 määrus nr 33 „Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ § 3 lõike
2 punkti 3, annab
Kose Vallavalitsus
annab korralduse:
1.
Kehtestada vallale kuuluvate ruumide kasutamisel isiklike sündmuste tähistamiseks,
ametkondlike sündmuste korraldamiseks, teenuste ja kaupade müümiseks ning sportimiseks
hinnakirjad alljärgnevalt:
1.1 Palvere Külakeskus
1.1.1 Saal + mängutuba 7,00 eurot/ tund. Hind sisaldab kööginurga kasutamist.
1.2 Kose-Uuemõisa Külakeskus
1.2.1 Suur saal koosolekuks, konverentsiks jms 7,00 eurot/ tund.
1.2.2 Koos kööginurgaga peo korraldamiseks 13,00 eurot/tund.
1.2.3 Huvitegevuseks 7,00 eurot/tund.
1.2.4 Mängude saal 7,00 eurot/tund.
1.2.5 Väike saal 4,00 eurot/tund.
1.2.6 Ruumide kasutamine tuluga ürituse läbiviimiseks kuni 20% ürituse sissetulekust või
kokkuleppeline garantiisumma.
1.2.7 Majutus laagriteks ühe inimese ööbimine koos duši kasutuse võimalusega 4,00
eurot/ööpäev.
1.2.8 Muudel juhtudel kokkuleppel.
1.3 Kose Vallavalitsuse teeninduspunktis (Kesk tee 6 Ardu alevik)
1.3.1 Saal koos kööginurga kasutamise võimalusega 4,00 eurot/tund.
1.4 Oru Noortekeskus
1.4.1 Noortekeskuse mängude saal (80,3 m2) 6,00 eurot/ tund.
1.4.2 Majutus teise korruse ruumides 4,00 eurot/ ööpäev inimese kohta.
2. Soodustused
2.1 Vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele on ruumide kasutamine üritusteks tasuta.

2.2 Kose vallas tegutsevatele Kose valla eelarvest töötasu saavate ringijuhtide poolt
juhendatavate õpilaste ja täiskasvanute huviringidele on ruumide kasutamine tasuta.
2.3 Kose-Uuemõisa, Palvere ja Ardu eakate ühendustele ning küla- ja alevikuseltsile on
külakeskuse ruumide kasutamine koosolekute ja sündmuste läbiviimiseks tasuta.
2.4 Kunstinäituste korraldamiseks antakse ruumid tasuta.
2.5 Kose valla eelkooliealistele ja kooliealistele lastele suunatud tegevusteks on ruumide
kasutamine tasuta.
3. Ruumide üürimine Kose-Uuemõisa Külakeskuses, Palvere Külakeskuses ja Ardu
teeninduspunktis lepitakse kokku vallavalitsuse poolt määratud kontaktisikuga, kes
vahendab vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks ja üüriarve vormistamiseks
vallavalitsusse.
4.

Oru Noortekeskuses toimub ruumide üürimine kokkuleppel noorsootöötajaga, kes
vahendab vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks ja üüriarve vormistamiseks
vallavalitsusse.

5. Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 04. november 2014 korraldus nr 691 ja 26.
jaanuar 2016 korraldus nr 48.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Kose
Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras.
Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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