
   
           

KORRALDUS 

 

Iisaku         04.detsember 2019 nr 611 

 

Spordisaalide kasutamise hinnad 

 

Alutaguse vallas on kolm aktiivselt kasutuses olevat spordisaali ja kaks väiksema kasutusega 

saali. Mäetaguse spordisaal on avatud 3x nädalas (E, K, R kell 19-21) ja 7 kuud aastas (oktoober-

aprill). Kuupilet 8 eurot ja korra pilet 2 eurot. Iisaku spordisaal on avatud 6 x nädalas (E-R 16.30-

21.00 ja L 10-14) ja 9 kuud aastas (september kuni mai). Kuupilet 9,6 eurot ja korra pilet 1,6 

eurot. Kiikla spordisaal on avatud 3x nädalas (E, K, N kell 17.30-20.30) ja 7 kuud aastas 

(oktoober-aprill). Kuupilet 8 eurot ja korra pilet 2 eurot. Mäetaguse, Iisaku ja Kiikla spordisaali 

tegevust koordineerib lepinguline isik. Illuka ja Tudulinna spordisaalid on hetkel tasuta ja 

tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. 

Spordispetsialist Timo Juursalu ettepanek on kinnitada uuest kalendriaastast saalide kasutamise 

kohta hinnakiri, mis koosneks ühe korra pileti, kuupileti ja aastapileti hinnast. Aastapilet on 

hooaja pilet. Saalide kasutamise hindade ettepanekus on arvestatud saalide lahtioleku ajast, 

saalide suurusest ja saalides olevast varustusest, kuludest personalile ja majanduskulule. 

Tudulinna ja Illuka spordisaalide kasutuses kohta esialgu hinda mitte kinnitada, kuna kasutus 

kogukonna poolt on väike ja harjutakse saalide kasutusvõimalustega. Saalide regulaarse kasutuse 

tekkimisel kehtestame hinnad ka täiendavalt Illuka ja Tudulinna saalide kasutamise kohta. 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, 

Alutaguse Vallavalitsus annab 

 

KORRALDUSE: 

 

1. Kinnitada alates 01.01.2020. a spordisaalide kasutamise hinnad alljärgnevalt. 

 

Spordisaal Ühe korra pileti hind € Kuupilet € Hooaja pilet € 

Iisaku 2 15 100 

Kiikla 2 8 40 

Mäetaguse 2 10 50 

 

2. Korraldust on õigus vaidlustada Haldusmenetluse seaduses ettenähtud tingimustel ja 

korras 30 päeva jooksul haldusakti kättesaamisest vaidemenetluse korras Alutaguse 

Vallavalitsuses või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel esitades kaebuse Tartu 

Halduskohtu Jõhvi kohtumajja 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse 

teadasaamisest või päevast, mil asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada 

saama. 

 

3. Korraldus jõustub 01.jaanuarist 2020. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 

Tauno Võhmar        Lehti Targijainen 

vallavanem        vallasekretär 


