Nedsaja külaplatsi kasutamise kord
1. Käesolev kord reguleerib Nedsaja külaplatsi kinnistu (edaspidi külaplats) ja sellel olevate rajatiste
kasutusse andmist ja kasutamist ning on aluseks pooltevaheliste vaidluste lahendamisel.
2. Külaplatsi annab kasutusse MTÜ Nedsaja Küla Selts juhatuse või juhatuse poolt volitatud külaplatsi
haldaja (edaspidi kasutusse andja). Kasutusse andjal on kohustus teavitada Väike-Nedsaja
külaelanikke külaplatsil toimuvatest sündmustest. Kasutusse andja ei oma kohustust anda
külaplatsi kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Rendile andmisest keeldumine tuleb
kooskõlastada MTÜ juhatusega.
3. Enne külaplatsi kasutamisse andmist viiakse külaplatsi rentnikule (edaspidi kasutaja) läbi lühike
instrueerimine ja külaplatsi kasutamise tingimuste tutvustamine. Külaplatsi kasutusse andmise
järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite ja külaplatsi kasutamisel tekkivate võimalike
kahjude eest kasutaja kuni külaplatsi kasutamisjärgse ülevaatuse lõpuni. Kasutajal on kohustus
hüvitada kasutamisjärgsel ülevaatusel ilmnenud kasutamisel tekkinud varaline kahju. Kahjude
hindamisel võetakse aluseks taastamiskulu.
4. Nedsja külaplatsi kasutamise tingimused:
4.1. Nedsaja külaplatsil ei ole lubatud:
4.1.1. öörahu häirimine ajavahemikus kella 23.00-st kuni 7.00-ni, va eelneval kokkuleppel
kasutusse andja ja külaplatsi naaberkinnistute omanikega;
4.1.2. autode parkimine selleks mitte ettenähtud kohas;
4.1.3. suitsetamine külamajas või selle vahetus ümbruses;
4.1.4. külamaja, külaplatsi rajatiste, mööbli, tehnika või muu vara lõhkumine;
4.1.5. prügi maha loopimine;
4.1.6. plastiku ja muu põletamiseks mitte sobiliku materjali lõkkes põletamine või muul moel
loodusele kahju tekitamine;
4.1.7. igasugune muu tegevus, mis häirib Nedsaja küla elanikke.
4.2. Nedsaja külaplatsil asub looduskaitselise harivesiliku püsielupaik, igasugune kaitsealust liiki
häiriv tegevus on rangelt keelatud, seal hulgas kalade külatiiki laskmine. Püsielupaiga kaitseeeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/13299713)
4.3. Prügi tuleb panna selleks ettenähtud kohtadesse ja võtta pärast külaplatsi kasutamist endaga
kaasa.
4.4. Suure lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud kohas, lõkke tegemiseks sobivate
ilmastiku tingimuste korral ja eelneval kooskõlastamisel kasutusse andjaga. Kasutusse andjal
on õigus erijuhtudel varasem lõkke tegemise luba tühistada (nt erakordne tuleoht kuivuse,
tugeva tuule vms korral).
4.5. Keelatud on lubada territooriumile rohkem inimesi kui on kasutusse andjale teatatud.
4.6. Kasutaja on kohustatud koheselt informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest
õnnetusjuhtumitest.
4.7. Kasutusse andjal on õigus kutsuda kasutajat korrale kasutuskorra rikkumisel ning kui sellest ei
ole abi, nõuda kasutuse lõpetamist ning kasutajad külaplatsilt ära saata.
Kinnitud MTÜ Nedsaja Küla Selts üldkoosoleku otsusega, 1. mai 2016.
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