
 

SAKU VALLAVALITSUS 

KORRALDUS 

Kurtna Kooli ruumide ja rajatiste üürihinna 

kinnitamine  

 

Saku            15. oktoober  2019 nr 542 
 

 

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Saku 

Vallavolikogu 16. augusti 2012 määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord” § 18 lõike 2 

ja § 24 alusel. 

1. Kinnitada Kurtna Kooli ruumide ja rajatiste üürihinnad alates 1. jaanuarist  2020 

järgmiselt: 

1.1. võimla soodusüürihind lasteringi tegevuseks 10 eurot tund; 

1.2. võimla soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 20 eurot tund; 

1.3. võimla üürihind 30 eurot tund; 

1.4. aeroobika saali soodusüürihind lasteringi tegevuseks 3 eurot tund; 

1.5. aeroobika saali soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 5 eurot tund; 

1.6. aeroobika saali üürihind 12 eurot tund; 

1.7. jõusaali soodusüürihind lasteringi tegevuseks  6 eurot tund;  

1.8. jõusaali soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 9 eurot tund; 

1.9. jõusaali üürihind 15 eurot tund. 

1.10. lasteaia saali soodusüürihind lasteringi tegevuseks 6 eurot tund; 

1.11. lasteaia saali soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 8 eurot tund; 

1.12. lasteaia saali üürihind 15 eurot tund; 

1.13. kooli saali soodusüürihind lasteringi tegevuseks 8 eurot tund; 

1.14. kooli saali soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 15 eurot tund; 

1.15. kooli saali üürihind 20 eurot tund; 

1.16. vestibüüli soodusüürihind lasteringi tegevuseks 8 eurot tund; 

1.17. vestibüüli soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 10 eurot tund; 

1.18. vestibüüli üürihind 15 eurot tund; 

1.19. klassiruumi soodusüürihind lasteringi tegevuseks 3 eurot tund; 
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1.20. klassiruumi soodusüürihind vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks 5 eurot tund; 

1.21. klassiruumi üürihind 8 eurot tund; 

1.22. ujula soodusüürihind lasteringi tegevuseks 5 eurot tund; 

1.23. jalgpalliväljaku soodusüürihind lasteringi treeninguks 12 eurot tund; 

1.24. jalgpalliväljaku soodusüürihind vallaelanike treeninguks 18 eurot tund; 

1.25. jalgpalliväljaku üürihind treeninguks 25 eurot tund; 

2. Ruumide ja rajatiste kasutusse andmise otstarbe üle otsustab ja üürilepingud tähtajaga 

kuni eelarveaasta lõpuni sõlmib Kurtna Kooli direktor, ülejäänud juhtudel otsustab 

kasutusse andmise Saku Vallavalitsus. 

3. Kehtestada Kurtna Kooli teenuste hinnad järgmiselt: 

3.1. suusakomplekti laenutus    1 euro kord; 

3.2. võimla sauna kasutamine   2 eurot kord. 

4. Punktides 1.7, 1.8 ja 1.9 kinnitatud üürihinnad kehtivad  alates 1. novembrist 2019.a.   

5. Teenuste ja ruumide üürimise eest tasutakse sularahas Kurtna Kooli kassasse või 

ülekandega Saku Vallavalitsuse arvelduskontole EE862200001120079664 Swedbank´is. 

6. Vallaelanike soodushinda huvi- või sporditegevuseks rakendatakse juhul, kui vähemalt 

50 % huvi- või sporditegevuses osalejatest on rahvastikuregistri andmetel Saku valla 

elanikud. 

7. Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 28. novembri 2012 korraldus nr 1040 „Kurtna 

Kooli ruumide ja rajatiste üürihinna kinnitamine ning Saku Vallavalitsuse 02.10.2012 

korralduse nr 857  kehtetuks tunnistamine“. 

8. Korralduse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates 

päevast, millal isik haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama 

või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustike § -s 46 ettenähtud 

tähtajal.  

9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

        /allkirjastatud digitaalselt/ 

Marti Rehemaa 

Vallavanem       Siiri Raagmets 

        Vallasekretär 
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