TORI VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Tori

12. märts 2014 nr 45

Teenuste hindade kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel, Tori Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Kehtestada Tori Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste
hinnad alates 01.aprillist 2014 alljärgnevalt:
1. Koopiate tegemine, printimine, lamineerimine
1.1 Koopiate tegemine:
A5
0,10 eurot
A4
0,10 eurot
A3
0,20 eurot
1.2 Printimine:
1.2.1 must-valge, tekstimaterjal
A5
0,10 eurot
A4
0,10 eurot
A3
0,20 eurot
1.2.2 värviline, tekstimaterjal
A5
0,30 eurot
A4
0,60 eurot
A3
0,90 eurot
1.3 Lamineerimine:
A5
0,30 eurot
A4
0,40 eurot
A3
0,50 eurot
2. Bussi kasutamine
Kilomeetri hind 0,50 eurot ja seisuajal 10 eurot tund (soodustingimused valla asutustele ja
kodanikele kokkuleppel).
3. Rahvamaja ruumide kasutamine
3.1. Saali üür (kuni 120 inimest):
E-P kl 9-18 10 eurot/h

E-P kl 18-00 15eurot/h
E-P kl 00-9 20 eurot/h
3.2 Seminariruum (kuni 24 inimest):
E-Rkl9-21 5eurot/h
Ruumi ei rendita nädalavahetusteks.
3.3 Ärasaatmine
E-P kl 10-18 30eurot/kord
Koos ettevalmistuse ja koristamisega, sisaldab kirstualust, 4 küünlajalga koos küünaldega.
3.4 Köögi kasutamine
3eurot/h
3.4.1 Lauanõud
(60 komplekti)
3.4.2 Laudlinad
3.4.3 Kaminapuud

leuro/komplekt
2eurot/tk
5eurot/võrk

3.5 Muud tarvikud:
3.5.1 Välimööbli komplekt ,,Bohus;i 1 laud+2 pinki (16 komplekti)
3.5.2 Valgusstatiiv ristlatiga (4 tükki)
3.5.3 Põrandajalg (8 tükki)
3.5.4 Valgustus PAR-56 (8 tükki)
3.5.5 Valgustus noodipuldile (4 tükki)
3.5.6 Valgustus klaveri noodialusele (2 tükki)
3.5.7 Pikendusjuhe 3m (10 tükki)
3.5.8 Pikendusjuhe 5m (10 tükki)
3.5.9 Pikendusjuhe lOm (4 tükki)
3.5.10 Voolurull 5m (2 tükki)
3.5.11 Voolurull 25m (2 tükki)
3.5.12 Noodipult (6 tükki)
3.5.13 Ekraan (L 8x 1, 8m) kolmj alal (1 tükk)
3.5.14 Pabertahvel koos kirjutusvahenditega (1 tükk)
3.5.15 Klaveritool (2 tükki)

1 Oeurot/komplekt
4 eurot/tükk
1 euro/tükk
3 eurot/ tükk
1 euro/tükk
2 eurot/tükk
0.50 eurot/tükk
1 euro/tükk
1 euro/tükk
1 euro/tükk
2.50 eurot/tükk
2 eurot/tükk
8 eurot/tükk
10 eurot/tükk
3 eurot/tükk

3.6 Sisepinna rendihinna sisse on arvestatud ümmargused madalad lauad + kõrged lauad,
konverentsilaud 'Flexibel' (0;50xl.20) - 28 tk. tool 'Pearl' - 120 tk kasutamine. Lauad ja toolid
panevad paika rahvamaja töötajad.
Köögi rendihind lisandub, kui soovitakse toidu valmistamiseks kasutada rahvamaja kööki.
Catering teenuse puhul ei arvestata köögi rendihinda eraldi juurde.
Rendihind arvestatakse hetkest, mis kell soovitakse majas tegutsema hakataja mis kell majast
lahkutakse.
3.7 Muud võimalikud teenuste hinnad lepitakse kokku rahvamaja juhataja ja kasutaja vahel.
Kooskõlastades iga juhtumi eraldi vallavalitsusega on rahvamaja juhatajal õigus anda ruume
rendile tasuta ja soodustingimustel.
3.8 Rahvamaja juhatajal on kohustus
raamatupidamisosakonnale iga kuu lõpus.
4. Tori Põhikooli võimla kasutamine
4.1. Suure saali hinnad:

edastada

sõlmitud

lepingud

vallavalitsuse

4.1.1 Tori valla põhi koolieal istele õpilastele tasuta;
4.1.2 Sportlastele 7 eurot/h, 3.50 eurot/ 0.5h;
4.1.3 Saali kasutamine üritusteks 14 eurot/h;
4.1.4 Kogu võimlakompleksi kasutamine üritusteks (v.a saun) 50 eurot päev:
4.1.5 Treeningud saalis 1.50 eurot/treening; 10 korra pilet/15 eurot.
4.2 Jõusaali hinnad:
4.2.1 Tori valla põhikooliealistele õpilastele tasuta;
4.2.2 Täiskasvanutele ühe korra pilet 1.50 eurot;
4.2.3 Täiskasvanutele kuupilet 7 eurot;
4.2.4 Täiskasvanutele 10 korra pilet treeninguteks 15 eurot.
4.3 Sauna hinnad:
Sauna kasutamine 2eurot/ 1 inimene/l h (minimaalne hind 6 eur).
5. Tori Muuseumi ekskursioonid
5.1 Ekskursioon Tori alevikus koos giidiga - mõisaansambel, põrgu, kalmistu, muuseumi
aidahoone (orienteeruv aeg 2 h. Ekskursioon tuleb ette tellida):
5.1.1 Tori valla hallatavate koolide ja lasteaia lapsed tasuta:
5.1.2 Grupp 1-10 inimest 10 eurot;
5.1.3 Suurema grupi puhul (11 ja rohkem inimest) 1 euro/inimene:
5.1.4 Õpilaste ja lasteaiarühmade saatjad tasuta (iga 10 lapse kohta 1 saatja).
6. Tasumise ja arveldamise kord
6.1 Hallatavate asutuste juhtidel on õigus teenuste osutamise ja soodustingimuste kohta teha
ettepanekuid vallavalitsusele.
6.2 Hallatavate asutuste juhid tagavad aruandluse ruumide kasutamise ja tasutud summade
kohta hiljemalt jooksvale kuule järgnevaks viiendaks tööpäevaks.
6.3 Arvete alusel tasujate kohta tagab hallatava asutuse juht esildise raamatupidamisele
hiljemalt jooksvale kuule järgnevaks viiendaks tööpäevaks.
6.4. Hallatavate asutuste juhid on kohustatud tagama sularaha sisse maksmise kassasse iga
kuu viiendaks tööpäevaks.
6.5 Tori Vallavolikogule, vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele antakse ruumid,
välimööbli komplektid ja muu inventar sündmuste korraldamiseks tasuta.
7. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades väide Tori
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.
8. Korraldus jõustub 1. aprillil 2014.

-ah
Eve Atka
vallasekretär

