Saare maakond
SALME VALLAVALITSUS
m ä ä r u s nr 5

Salme

3. detsember 2012

Üürimäärade kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg l ja § 30 lg l
p 2 ja lg 3 ning Salme Vallavolikogu 22. oktoobri 2012 määruse nr 25 "Vallavara
valitsemise korra kehtestamine" § 9 lg 2 ja 5 alusel.

§ 1. Üldsätted
Määrusega kehtestatakse Salme Kultuurimaja ruumide käsutamise üürimäärad ja
soodustused ruumide käsutusse andmisel.
§ 2. Üüri suurus
(1) Kultuurimaja suure saali (mahutavus kuni 250 inimest) ja lava üüri suurus on:
1) 30 eurot/tund;
2) alates 5. tunnist - 13 eurot/tund;
3) alates 6. tunnist - 7 eurot/tund;
4) nädal korraga - 64 eurot/päev.
(2) Etenduste ja kontsertide korral:
1) üüri suurus kutselistelt esinejatelt 10% piletitulust alates 100 pileti müügist;
2) harrastusteatrid ja esinejad - tasuta;
3) tasuta üritused (kontserdid ja etendused) - tasuta.
(3) Terve maja üür firmapeoks - 240 eurot/kord.
(4) Helitehnika ja valgustuse käsutamine - kohapeal käsutamine koos helitehniku
väljakutsega 20 eurot/tund.
(5) Valge saali (mahutavus 40 inimest) üüri suurus on:
1) 13 eurot/tund;
2) alates 5. tunnist - 6 eurot/tund;
3) tööpäev (8 tundi) - 24 eurot/päev;
4) nädal korraga- 13 eurot/päev.
(6) Vaba Aja Keskuse (mahutavus 40 inimest) üüri suurus on:
1) 13 eurot/tund;
2) alates 5. tunnist - 6 eurot/tund;
3) tööpäev (8 tundi) - 24 eurot/päev.
(7) Laudade rentimine (ainult vanad lauad) - l euro/ööpäev ja toolide rentimine
(ainult plastiktoolid) - 0,50 eurot/ööpäev.

§ 3. Soodustused ruumide käsutusse andmisel
(1) Vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele antakse ruumid ürituste korraldamiseks tasuta.
(2) Kunstinäituste korraldamiseks antakse ruumid tasuta.
(3) Salme valla elanike isiklikeks üritusteks rakendatakse soodustust 50 %.
(4) Soodustuste rakendamise otsustab kultuurijuht.
(5) Muude võimalike teenuste hinnad lepitakse kokku käsutajaga lepingu sõlmimisel.

§ 4. Rakendussätted
(1) Vallavalitsuse 27. detsembri 2010 määrus nr 10 "Üüride piirmäära kehtestamine"
tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.
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