JÕHVI VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Jõhvis

17. novembril 2015 nr 1221

Jõhvi Vene Põhikooli osutatavate teenuste
hinnakirja kehtestamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ning arvesse võttes Jõhvi
Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord“ § 6 lg 1 punkti 6 ja
Jõhvi Vene Põhikooli direktori 29. oktoobri 2015 ettepaneku, annab vallavalitsus
korralduse:
1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2016 Jõhvi Vene Põhikoolis osutatavate teenuste hinnad
järgnevalt:
1.1. Ruumide üüri hinnad ühe tunni (60 min) ulatuses:
1.1.1 aula kasutamine (koos videotehnikaga)
1.1.2 aula kasutamine
1.1.3 võimla kasutamine
1.1.4 klassiruumi kasutamine
1.1.5 arvutiklassi kasutamine
1.1.6 arvutiklassi kasutamine koos arvutiõpetajaga

20 €
15 €
15 €
7€
20 €
25 €

1.2 Ujula kasutamine ühe tunni (60 min) ulatuses:
1.2.1 ujula kasutamine (täiskasvanud, õpilased al 16. eluaastast)
1.2.2 ujula kasutamine (üks täiskasvanu koos eelkooliealise lapsega)
1.2.3 ujula kasutamine õpilasele, pensionärile
1.2.4 ujula kasutamine koos saunaga (üks inimene)
1.2.5 abonement (üks inimene 12 korda)
1.2.6 abonement (üks inimene 12 korda, koos saunaga)
1.2.7 abonement õpilasele, pensionärile
1.3 Söökla kasutamine ühe tunni (60 min) ulatuses (köögita)
1.4 Paljundusteenus:
1.4.1 Formaat A4 ühepoolne
1.4.2 Formaat A4 kahepoolne
1.4.3 Formaat A3 ühepoolne
1.4.4 Formaat A3 kahepoolne

0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,30 €

1.5 Printimisteenus:
1.5.1 must-valge väljatrükk A4 formaadile
1.5.2 värvilise teksti väljatrükk A4 formaadile

0,15 €
0,35 €

15 €

4€
4€
2€
5€
32 €
36 €
16 €

1.5.3 värvilise pildi väljatrükk A4 formaadile

0,60 €

1.6 Skaneerimine A4 formaadile

0,30 €

2. Jõhvi Vene Põhikooli ruumide üürimise hind suuremate tellimuste või oluliste ürituste pidamiseks
toimub kokkuleppel Jõhvi Vene Põhikooliga. Kokkuleppe hind ei või olla väiksem kui 50% kehtivast
hinnakirjast.
3. Tunnistada alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks Jõhvi Vallavalitsuse 29. juuni 2010 korraldus nr
805 „Jõhvi vene Gümnaasiumi osutatavate teenuste hinna kehtestamine“.
4. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
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