
RÄPINA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

Räpina 1. juuli 2014 nr 379

Räpina Ühisgümnaasiumi vara kasutamise hinnakirja kehtestamine

Lähtudes Räpina vallavara optimaalse kasutuse põhimõttest  ning arvestades vajadusega tagada
valla  elanike  tervise  edendamine  mitmekülgse  spordisaalide  kasutamise  võimaluse  kaudu
mõistliku hinna eest ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3
ning Räpina Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 8 „Räpina vallavara valitsemise kord” § 18
lõike 2 alusel 

Räpina Vallavalitsus
k o r r a l d a b:
1. Kehtestada  Räpina  Ühisgümnaasiumi  ruumide  välja  rentimisel  ürituste  korraldamiseks

alljärgnevad hinnad:
1.1. Suur võimla 22 eurot tund, 100 eurot päev;
1.2. Väike võimla 11 eurot tund, 50 eurot päev;
1.3. Aula 13 eurot tund, 60 eurot päev;
1.4. Arvutiklass 13 eurot tund, 90 eurot päev;
1.5. Auditoorium 13 eurot tund, 90 eurot päev;
1.6. Klassiruum ürituse korraldamiseks 10 eurot tund, 50 eurot päev;
1.7. Klassiruum ööbimiseks grupile (kuni 30 inimest) 60 eurot päev.

2. Kehtestada ruumide rendihinnad (üüri-, kütte, elektri- ja veekulu) ettevõtluseks alljärgnevalt: 
2.1. Kütteperioodil 2 eurot / m²;
2.2. Küttevabal perioodil 1,45 eurot / m².

3. Kehtestada  rahvaspordi  harrastamiseks  ettenähtud  aegadel  Räpina  Ühisgümnaasiumi  suure
võimla kasutamisel füüsiliste isikute suhtes alljärgnevad hinnad:
3.1. Suure võimla kasutamisel üks treening pikkusega 90 minutit
3.1.1. õpilasele, üliõpilasele ja pensionärile 1 euro;
3.1.2. täiskasvanule 1,5 eurot.
3.2. Suure võimla kasutamise kuukaart, mis sisaldab kuni 10 treeningkorda
3.2.1. õpilasele, üliõpilasele ja pensionärile 5 eurot;
3.2.2. täiskasvanule 7,50 eurot.
3.3. Spordisaali  kasutamise  eest  tasub  füüsiline  isik  teenuse  hinna  suure  võimla

administraatorile sularahas, mille kohta antakse ühekordne pilet või kuukaart. Juriidilistele
isikutele ja huvigruppidele väljastatakse arve või sularaha sissetuleku kviitung.

3.4. Tunnistada  kehtetuks  Räpina  Vallavalitsuse  13.12.2011  korraldus  nr 667  „Räpina
Ühisgümnaasiumi vara rendihindade kehtestamine” ja Räpina Vallavalitsuse 27.08.2013
korraldus  nr 471  „Räpina  Ühisgümnaasiumi  spordisaalide  kasutamise  hinnakirja
kehtestamine”.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.



Räpina Vallavalitsuse 1. juuli 2014. a korraldus nr 379

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadust, võib
esitada korralduse peale vaide Räpina Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul. Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast,  mil isik vaidlustatavast haldusaktist
teada sai või oleks pidanud teada saama.
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