Kuressaare

28.09.2021 nr 2-3/1480

Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Nooruse Kooli tasuliste teenuste
hinnakirja kehtestamine
Kuressaare Nooruse Kooli (registrikood 75028022, aadress Nooruse 1, Kuressaare linn,
Saaremaa, 93815) direktor Toomas Takkis esitas Saaremaa Vallavalitsusele 10.09.2021. a
taotluse Kuressaare Nooruse Kooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamiseks.
Kuressaare Nooruse Kooli põhimääruse § 17 reguleerib õppekavavälise tegevuse korraldamist.
Koolil on õigus osutada § 17 lõikes 4 loeteletud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab
põhimääruse § 17 lõike 5 kohaselt vallavalitsus.
Saaremaa Vallavalitsuse kehtestas 8. septembri 2020. a korraldusega nr 2-3/1574 Kuressaare
Gümnaasiumi hinnakirja. Septembrist 2021 on senine Kuressaare Gümnaasium
ümberkorraldatud ning tegutseb Kuressaare Nooruse Kooli nime all. Esitatud taotluse alusel
kehtestatakse kooli hinnakiri terviktekstina ning varasem korraldus tunnistatakse kehtetuks.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja
Saaremaa Vallavolikogu 29. jaanuari 2021. a määruse nr 3 „Kuressaare Nooruse Kooli
põhimäärus“ § 17 lõiked 4 ja 5 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 ja § 68 lõike 2,
Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1.
Kehtestada Kuressaare Nooruse Kooli tasuliste teenuste hinnakiri alljärgnevalt:
1.1. Kuressaare Nooruse Kooli üldmaja ruumide kasutus:
1.1.1. arvutiklass 1 tund 20.00 eurot;
1.1.2. aula 1 tund 16.00 eurot;
1.1.3. aula koos tehnika kasutusega 1 tund 23.00 eurot;
1.1.4. duširuum 1 tund 10.00 eurot;
1.1.5. kodundusklass 1 tund 20.00 eurot;
1.1.6. majutus ilma magamisvarustusteta ühele inimesele 1 ööpäev 4.00 eurot;
1.1.7. söökla 1 tund 23.00 eurot;
1.1.8. talveaed 1 tund 13.00 eurot;
1.1.9. tavaklass 1 tund 7.00 eurot;
1.1.10. tehnoloogiaõpetuse klass 1 tund 32.00 eurot;
1.1.11. telkimine ühele 1 ööpäev 3.00 eurot;
1.1.12. võimla 1 tund 16.00 eurot;
1.1.13. tantsuklass 1 tund 16.00 eurot;
1.1.14. liikumislabor 1 tund 16.00 eurot.
1.2. Kuressaare Nooruse Kooli ujula kasutus:
1.2.1. üks ujularada 1 tund 25.00 eurot;
1.2.2. kogu ujula 1 tund 100.00 eurot;
1.2.3. ujula pääse 1 kord 4.00 eurot;

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

ujula kaart 10 korda 35.00 eurot;
ujula kaart 20 korda 60.00 eurot;
vesitreeningu kaart 10 korda 45.00 eurot;
vesitreeningu ühe korra pääse 5.00 eurot;
ujula kasutamine ujumise algõpetuse läbiviimiseks Saaremaa valla üldhariduskoolide
õpilastele on tasuta.
1.3. Kuressaare Nooruse Kooli staadioni kasutus:
1.3.1. staadioni rent treeninguks (grupp kuni 12 inimest) 1 tund 15.00 eurot;
1.3.2. staadioni rent jalgpallitreeninguks 1 tund 25.00 eurot;
1.3.3. staadioni rent kergejõustikuvõistluseks 1 tund 30.00 eurot;
1.3.4. staadioni rent jalgpallivõistluseks 1 tund 45.00 eurot (sisaldab duširuumi kasutamist);
1.3.5. staadioni rent spordiväliseks tegevuseks 1 tund 100.00 eurot;
1.3.6. duširuum rent 1 tund 15.00 eurot;
1.3.7. staadionimaja treenerite ruumi rent 1 tund 10.00 eurot;
1.3.8. üksikisikule on staadioni kasutus ilma inventari rendi ja riietusruumi kasutuseta staadioni
lahtiolekuaegadel tasuta.
1.4. Kuressaare Nooruse Kooli muud teenused:
1.4.1. aulatooli laenutus 1 tool ööpäevaks 1.00 eurot;
1.4.2. garderoobikapi luku asendamine 6.00 eurot;
1.4.3. garderoobikapi ukse asendamine 36.00 eurot;
1.4.4. garderoobikapi võtme dublikaadi valmistamine 3.00 eurot;
1.4.5. garderoobikapi riiuli asendamine 12.00 eurot;
1.4.6. kostüümilaenutus üksikese 0.50 eurot;
1.4.7. kostüümilaenutus komplekt 1.00 eurot;
1.4.8. tütarlaste rahvariiete komplekti laenutus 22.00 eurot;
1.4.9. rahvariideseeliku laenutus 6.00 eurot;
1.4.10. rahvariidepõlle laenutus 4.00 eurot;
1.4.11. rahvariidetanu laenutus 4.00 eurot;
1.4.12. rahvariidevöö laenutus 4.00 eurot;
1.4.13. noormeeste rahvariiete komplekti laenutus 21.00 eurot;
1.4.14. rahvariidepükste laenutus 5.00 eurot;
1.4.15. rahvariidevesti laenutus 4.00 eurot;
1.4.16. rahvariidepluusi laenutus 4.00 eurot;
1.4.17. rahvariidemütsi 4.00 eurot;
1.4.18. rahvariidepõlvikute paari laenutus 4.00 eurot;
1.4.19. kõnnikepi paari laenutus üheks tunniks 1.00 eurot;
1.4.20. lamineerimine A4 leht 0.50 eurot;
1.4.21. lamineerimine A3 leht 1.00 eurot;
1.4.22. paljundus A4 must-valge leht 0.10 euro;
1.4.23. paljundus A3 must-valge leht 0.20 eurot;
1.4.24. paljundus A4 värviline leht 0.40 eurot;
1.4.25. paljundus A3 värviline leht 0.80 eurot;
1.4.26. suusavarustuse komplekti laenutus (suusad, kepid ja saapad) üheks tunniks 3.00 eurot;
1.4.27. suusavarustuse komplekti laenutus Kuressaare Nooruse Kooli õpilasele (suusad, kepid ja
saapad) üheks tunniks 1.50 eurot;
1.4.28. suusavarustuse üksikeseme laenutus (suusad, kepid või saapad) üheks tunniks 1.00 eurot;
1.4.29. suusavarustuse üksikeseme laenutus Kuressaare Nooruse Kooli õpilasele (suusad, kepid
või saapad) üheks tunniks 0.50 eurot;
1.4.30. videoprojektori laenutus ööpäev 32.00 eurot;
1.4.31. võimlemismati laenutus ööpäev 3.00 eurot;
1.4.32. õpilaspileti dublikaadi väljastamine 1.30 eurot;
1.5. Kuressaare Nooruse Kooli koolituskeskuse Osilia ruumide kasutus koos
audiovideotehnikaga (arvuti, multimeedia projektor, pabertahvel, helitehnika):
1.5.1. auditooriumi kasutus (kuni 50 inimest) 1 tund 13.00 eurot;
1.5.2. auditooriumi kasutus (kuni 50 inimest) 1 päev 77.00 eurot;
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1.5.3. õppeklassi kasutus (kuni 16 inimest) 1 tund 6.00 eurot;
1.5.4. õppeklassi kasutus (kuni 16 inimest) 1 päev 39.00 eurot.
1.6. Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira ringide ja pillide rendihinnad üheks
kuuks:
1.6.1. solistiõpe laulukooris käivale õpilasele 23.00 eurot;
1.6.2. solistiõpe õpilasele, kes ei käi laulukooris 26.00 eurot;
1.6.3. muusikaring 3-aastastele lapsele 16.00 eurot;
1.6.4. muusikaring 4-7 aastasele lapsele 17.00 eurot;
1.6.5. pilliõpe, kitarr 1.-12. klassi õpilasele 32.00 eurot;
1.6.6. loovtants ja -mäng 4-6 aastastele lastele17.00 eurot;
1.6.7. showtants 1.-2. klassi õpilasele 21.00 eurot;
1.6.8. showtants edasijõudnule 3.-9. klassi õpilastele 23.00 eurot;
1.6.9. show- ja kaasaegne tants edasijõudnule 10.-12. klassi õpilastele 23.00 eurot;
1.6.10. savikunstiring 4.-9. klassi õpilasele 8.00 eurot;
1.6.11. savikunstiring täiskasvanule 25.00 eurot;
1.6.12. ujumisring 1.-12. klassi õpilasele 22.00 eurot;
1.6.13. väikelaste ujumisring 2-3 aastasetele lastele 20.00 eurot;
1.6.14. supelustrenn 5-7 aastasetele lastele 27.00 eurot;
1.6.15. vesitreening + jõusaali treeningu 10 korra kaart täiskasvanule 45.00 eurot.
1.6.16. jõusaali treeningu 10 korra kaart täiskasvanule 20.00 eurot;
1.6.17. kokandusring 6.-9. klassi õpilastele 6.00 eurot;
1.6.18. kalastusring 4.-9. klassi õpilasele 20.00 eurot;
1.6.19. AB kooli osalustasu 10.00 eurot.
1.7. Pikapäevarühma toitlustamine 1.00 eurot toidukord
1.8. Muu toitlustamise hinnakirja kehtestab asutuse juht lähtuvalt omahinna kalkulatsioonist.
2. Hinnakirjas kehtestatud hinnad on teenuse või kauba tarbijale lõplikud, vajadusel peetakse
summast kinni käibemaks.
3. Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada käesolevast hinnakirjast erinev kokkuleppeline
hind või jätta teenuse eest tasu võtmata arvestades teenuse iseloomu vastavust avalikule
huvile, sihtgruppi, toimumise aega ja kestvust tingimusel, et teenuse saaja ei kasuta tasuta või
alandatud hinnaga saadud tingimusi kommertstulu saamise eesmärgil.
4. Nii tasuta kui tasuliste teenuste osutamise ja ruumide kasutusse andmise kohta peetakse
hallatavas asutuses dokumenteeritud registrit, kus kajastuvad järgnevad andmed:
4.1.teenuse osutamise aeg ja koht;
4.2.teenuse sisu;
4.3.teenuse saaja andmed;
4.4.teenuse hind ning põhjendus hinnakirja erisuse rakendamise kohta.
5. Käesoleva korralduse punktis 4 nimetatud registri kinnitab hallatava asutuse juht allkirjaga
iga kuuliselt.
6. Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavalitsuse 8. septembri 2020. a korraldus nr 2-3/1574
„Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste
hinnakirja kehtestamine“.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise
päevast.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mikk Tuisk
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Juulik
vallasekretär
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