PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

09.04.2018 nr 2-3/2018/196

Pisisaare Spordikeskuse teenuste hindade kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja
Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse
nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” jõustus 11. jaanuaril 2017.
Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja
Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 4.7 alusel
kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Põltsamaa valla
põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põltsamaa linna sümboolikat.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põltsamaa valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Korraldus antakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 ja Pajusi Vallavolikogu 18. juuni 2015 määruse nr
17 „Pisisaare Spordikeskuse põhimäärus“ § 13 lõike 4 alusel, arvesse võttes Põltsamaa Vallavolikogu
alatise kultuuri- ja spordikomisjoni 13. märtsi 2018 protokollis nr 4 tehtud ettepanekuid Põltsamaa
valla spordikeskuste hinnakirjade ühtlustamiseks ja Pisisaare Spordikeskuse juhataja ettepanekut.
1. Kehtestada alates 1. maist 2018 Pisisaare Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad
järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Teenus
üksikpilet
üksikpilet pensionärile ja õpilasele (elukoht rahvastikuregistris Põltsamaa vald)
saunapilet
kogu spordihoone üür ööpäevaks koos majutusega (ilma saunadeta)
kogu spordihoone üür ööpäevaks ilma majutuseta (ilma saunadeta)
saali üür (1 tund)
1/2 saali üür (1 tund)
ühe sauna üür (1 tund)
kohviku üür (1 tund)
nõupidamiste ruumi üür (1 tund)
jõusaali üür (1 tund)
majutus 6-kohaline tuba (1 ööpäev)

Hind
2 eurot
1 euro
1,50 eurot
200 eurot
160 eurot
20 eurot
10 eurot
10 eurot
10 eurot
8 eurot
20 eurot
40 eurot

13.
14.
15.
16.

majutus 1 koht 6-kohalises toas (1 ööpäev)
ronimisseinal ronimine grupp kuni 10 inimest (2 tundi)
individuaalne ronimine (1 tund)
garderoobikapi võtme kaotamine

8 eurot
50 eurot
5 eurot
15 eurot

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Möldri
vallavanem

Korraldus saadetakse:
1. Pisisaare Spordikeskus, elmo.krumm@poltsamaa.ee;
2. Piret Nõmmiksaar, piret.nommiksaar@poltsamaa.ee;
3. Sille Epro, sille.epro@poltsamaa.ee;
4. Marika Prave, marika.prave@poltsamaa.ee;
5. Silver Nõmmiksaar, silver.nommiksaar@poltsamaa.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)
Janne Veski
vallasekretär

