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Kose Kultuurikeskuse ruumide ja inventari üürimise hinnakirja kehtestamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 30 lõike 3, annab
Kose Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Kose Kultuurikeskuse ruumide üüritasu alljärgnevalt:
1.1.Suur saal koos valveta garderoobiga 30 eurot tund/soodushind 15 eurot tund;
1.2.tantsusaal koos valveta garderoobiga 20 eurot tund/soodushind 10 eurot tund.
1.3.aatriumi kohvik (I korrus) koos valveta garderoobiga 15 eurot tund/soodushind 10 eurot
tund, üüritakse kultuurikeskuse kinnioleku ajal.
1.4.Suur saal/tantsusaal/aatrium
1.4.1 Konverentsipakett – 250 eurot suur saal/150 eurot tantsusaal. Hind kehtib tööpäeviti kell
09.00- 18.00, sisaldab heli- ja konverentsitehnikat, mööblit (lauad ja toolid), fuajee kasutamist,
lisandub helitehniku tasu.
1.4.2 Tähtpäevapakett – 175 eurot suur saal/100 eurot tantsusaal/80 eurot aatriumi kohvik,
isikliku sündmuse tähistamiseks reedel ja laupäeval kell 15.00 – 24.00, sealhulgas
ettevalmistus- ja lõpetamisaeg. Hind kehtib Kose valla elanikele, kelle elukohaks on
registreeritud Eesti rahvastikuregistris Kose vald.
1.4.3 Seeniorpakett – 100 eurot suur saal/50 eurot tantsusaal/30 eurot aatriumi kohvik, alates
65.eluaastast isikliku sündmuse tähistamiseks reedel ja laupäeval kell 15.00 – 22.00, sealhulgas
ettevalmistus-ja lõpetamisaeg. Hind kehtib Kose valla elanikele, kelle elukohaks on
registreeritud Eesti rahvastikuregistris Kose vald.
1.5 Muudeks sündmusteks laudade, toolide ja laulupeopinkide üürimine:
1.5.1 laud 1 eurot/tk (päev);
1.5.2 tool 0,25 eurot/tk (päev);
1.5.3 laulupeopink 3 eurot/tk (päev);
1.5.4 laualinad ümmargused 15 eurot/tk (päev)
1.5.5 laualinad kandilised 7 eurot/tk (päev)
2. Soodustused Kose Kultuurikeskuse ruumide kasutusse andmisel:
2.1.soodushinnad kehtivad kõikidel nädalapäevadel 08.00-21.00 valla elanikele suunatud
huvitegevuse korraldamiseks ja valla alevikele ja küladele koosolekute läbiviimiseks;
2.2 vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele on ruumide kasutamine koosolekute ja
ürituste läbiviimiseks tasuta;

2.3.Kose valla eelkooliealistele ja üldhariduskooliealistele lastele suunatud tegevusteks on Kose
Kultuurikeskuse saalide kasutamine tasuta kuni kell 18.00-ni va laupäeval, pühapäeval,
rahvuspühal ja riigipühal;
2.4.Kose vallas tegutsevatele Kose valla eelarvest töötasu saavate ringijuhtide poolt
juhendatavate õpilaste ja täiskasvanute huviringidele on ruumide kasutamine tasuta.
3. Ruume on võimalik üürida tunni ja poole tunni kaupa.
4. Saale on võimalik üürida kella 21.00-ni, hilisem aeg vastavalt kokkuleppele.
5. Rahvuspühal, riigipühal ja kella 24.00-08.00 kehtib kõigile ruumidele kahekordne tunnihind.
6. Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldus nr 271
Kultuurikeskuse ruumide ja inventari üürimise hinnakirja kehtestamine“.

„Kose

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. 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 tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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