Lähteülesanne
Haldaja ülesandeks on tagada Taebla Spordi- ja Kultuurikeskuse haldamine ja
mitmekesiste tegevuse tagamine
Haldaja ülesanded
1. Haldaja kohustub nimetatud ruumides korraldama spordi- ja kultuuritegevust
vastavalt enda poolt esitatud ideekavandile ja vallavalitsusega kokku lepitud
rahastamiskorrale
Haldaja esitab ideekavandis kavandatavate ürituste plaani kuude kaupa koos ürituste
kirjeldusega. Haldaja kohustub läbi viima vähemalt järgmised üritused:
 Lasteaia- ja kooliõpilaste kontserdid (2 tk hooajal)
 Lääne-Nigula valla sünnipäev (oktoober-november)
 Vabariigi aastapäev (veebruar)
 Lastekaitse päev (mai lõpp või juuni algus)
 Vähemalt 2 ülevallalist spordiüritust (nt Jüriöö jooks vms)
 Vähemalt 2 piirkonna (Lääne-Nigula valla, Taebla piirkonna) kultuuripärandit
tutvustavat näitust vallamaja fuajees (nt fotod, kunstiteosed vms) ning dokumenteerima
(digitaliseerima) piirkonna kultuuripärandit (nt ajaloolised fotod)
 Korraldama vähemalt 2 x aastas Taebla piirkonna mittetulundusühingute ümarlaua.
Haldaja teeb koostööd vallas asuvate spordiklubidega üle-eestilistel või piirkondlikel
(maakondlikul) võistlustel osalemiseks ja valla esindamiseks, koordineerib osavõtjate
registreerimist ning osalemist.
Haldaja teeb koostööd hoones tegutsevate teiste mittetulundusühingute ja organisatsioonidega
(eakate selts „Taebla Moorid ja Vaarid“, Taebla Noortekeskus jt)
Pakkuja kirjeldab nimetatud ürituste kavandatavat eelarvet.
2. Haldaja korraldab kultuurisaali ja spordikompleksi (sh sauna) ruumide kasutust
sh
2.1 Peab arvestust ruumide kasutuse üle vastava kella-ajalise tabelina ja avaldab
vastava teabe kultuurikeskuse infostendil ja valla veebilehel. Haldaja tagab, et
ruume on võimalik kasutada kell 16:00-21:00, kokkuleppel muul ajal.
Nimetatud kellajal peab haldaja tagama, et majas viibib alaliselt inimene
(administraator)
2.2 Registreerib taotlused haldamisel olevate ruumide kasutamiseks, sõlmib ruumide
kasutamise lepingud, peab ruumide kasutamise tasu arvestust.
2.3 Annab ruumid kasutamiseks ning pärast kasutamise lõpetamist suleb ja lukustab
ruumid, peab ruumides toimuva üle järelevalvet.
2.4 Kehtestab ruumide kasutamise tunnihinnad kooskõlastades need eelnevalt
vallavalitsusega.
Ruumide pindala antud lisa 1 lõpus.
Haldaja kohustub tagama kultuurisaali ja spordisaali tasuta kasutamise järgmistel
juhtudel:







Lasteaedade ja koolide kontserdid ja lõpuaktused
Rahvakultuuriga tegelevatele kollektiividele kokku 2 päeval nädalas, pikkusega 2 h
harjutuskord
Beebide ja perede vastuvõtt, kuni 2 X aastas.
Valla eakate jõulupidu
Kahel korral nädalas ( 2 h) kultuurisaali/spordisaali kasutamine treening- või
ühistegevuseks õhtusel ajal ( võimlemine ja linetants)

3. Haldaja korraldab spordikompleksi ruumide koristamist
(ruumide pindala antud dokumentides)
4. Haldaja korraldab avalikku saunateenust ja sauna haldamist
4.1 Avalik saun peab olema avatud üks kord nädalas, reedeti kell 17:00-21:00 va
suveperioodil (alates 01.06-01.09), eraldi meeste ja naiste ajad.
4.2 Haldaja lubab muul ajal sauna pesemiseks tasuta kasutada Lääne-Nigula valla
sotsiaalhoolekande osakonna klientidele (kasutamisest tuleb ette teatada vähemalt
24 h)
4.3 Muul ajal võib haldaja sauna välja müüa vastavalt oma äriplaanile.
Ideekava peab sisaldama vähemalt järgmist:
1. Haldaja poolt kavandatavad kogukonna-, kultuuri- ja spordiüritused vastavalt punktile
1 kuude kaupa, kavandatav sihtgrupp, kuidas haakuvad kultuuriüritused valla
kuvandiga.
2. Mis on kultuuri- ja kogukonnaürituse omapära ja kuidas seda turundatakse?
3. Haldaja poolt kavandatavad spordi treeningrühmad, nimetatud rühmade kavandatav
rahastamine, kuidas nimetatud rühmad haakuvad valla üldise kuvandiga. Kui palju
kaasatakse rühmadesse isikuid (lapsi, täiskasvanuid), treeningute sagedus.
4. Kuidas korraldatakse piirkonna kodanikuühenduste kaasamine?
5. Kas ja missugustest projektidest kavandatakse taotleda lisarahastamist? Missugused
edukad rahastamistaotlused on pakkuja varem esitanud?
Muud tingimused:
 Ruumide vee- ja kanalisatsiooni, kütte- ja elektrikulud tasutakse Lääne-Nigula
valla poolt arvestades nimetatud ruumide keskmist aastast kulu.
Haldamisele antavad ruumid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spordisaal
540 m²
Trepid
27 m²
Saun
40 m²
Spordisaali riietusruumid ja WC
85 m²
Koridor
60 m²
Kinosaal
360 m²
Alt platvorm
35 m²
Alt kaks tuba
42 m²

HINDAMINE

Pakkumust hinnatakse 2 komponendina:
1. Pakutud aastahind 50%
2. Pakutud tegevuste sisukus, mitmekesisus, uudsus, lisavahendite ja kohalike
kodanikuühenduste kaasatus 50%

Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata kui need ületavad aastaeelarves ette nähtud
vahendid.

