KORRALDUS
Iisaku

15. mai 2020 nr 242

Iisaku Gümnaasiumi valduses olevate ruumide üürihindade kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ning Alutaguse
Vallavolikogu 25.04.2019.a. määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord“ § 23 lõike 2,
mille kohaselt kehtestab vallavalitsus oma korraldusega valla asutuse poolt osutavate teenuste
hinnad ning lähtudes Iisaku Gümnaasiumi direktori Külli Guljavini ettepanekust, Alutaguse
Vallavalitsus annab
KORRALDUSE:
1. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi valduses olevate ruumide ja inventari kasutusse andmise
ning muude teenuste hinnad alljärgnevalt:
Ruum ja teenus

Ühik

Hind €

Märkused

Iisaku Gümnaasiumi õpilase majutus
õpilaskodus õppeperioodil

kuu

50,00

Iisaku Gümnaasiumi ja Iisaku
Kunstide Kooli töötaja majutus
õpilaskodus õppeperioodil
Täiskasvanu majutus õpilaskodus
õppeperioodi välisel ajal
Gruppide majutus õpilaskodus
õppeperioodi välisel ajal

kuu

75,00

ööpäev

15,00

ööpäev

10,00

1.5.

Voodipesu laenutus õpilaskodus
majutujale

kord

2,50

1.6.

Õpilaskodu kasutamine õppeperioodi
välisel ajal

ööpäev

3,00

Voodikoht, hind ei
sisalda voodipesu
laenutust
Tuba 1 voodikohaga,
hind ei sisalda voodipesu
laenutust
Voodikoht, hind sisaldab
voodipesu laenutust
Gruppidele 10+ inimest,
voodikoht, sisaldab
voodipesu laenutust
Komplekt (lina,
padjapüür, tekikott,
käterätik)
Kogu õpilaskodu korruse
kasutamise korral hind 1
majutuja kohta.
Üürihinnale lisandub tasu
vee ja elektri eest kehtiva
hinnakirja järgi vastavalt
mõõturite näitudele.
Koristamise ja voodipesu
laenutuse korraldab
rendile võtja

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Aula
Arvutiklass
Õppeklass
Kasvuhoone

tund
tund
tund
kuu

10,00
15,00
7,00
10,00

m2

1,00

Jrk
nr
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.11. Iisaku Gümnaasiumi valduses olevad
muud ruumid

Üürihinnale lisandub tasu
vee ja elektri eest kehtiva
hinnakirja järgi vastavalt
mõõturite näitudele
Üürihinnale lisandub tasu
vee, elektri ja soojuse

eest kehtiva hinnakirja
järgi vastavalt mõõturite
näitudele või
teenusepakkujate esitatud
arvete kulude jagamisel
saadud summadele
2. Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 25. aprilli 2018. a korraldus nr 317
„Hinnakirja kinnitamine“.
3. Tunnistada kehtetuks Iisaku Vallavalitsuse 19. detsembri 2014. a korraldus nr 327 „Iisaku
Spordikeskuse spordiruumide kasutamise hinna kehtestamine“.
4. Tunnistada kehtetuks Iisaku Vallavalitsuse 21. veebruari 2017. a korraldus nr 23 „Iisaku
Gümnaasiumi tasuliste teenuste hindade kehtestamine“.
5. Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 14. augusti 2018. a korraldus nr 514
„Hinnakirja kinnitamine“.
6. Korraldust on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras
30 päeva jooksul haldusakti kättesaamisest vaidemenetluse korras Alutaguse Vallavalitsuses
või halduskohtumenetluse seadustikus § 9 lõike 1 kohaselt, esitades kaebuse Tartu
Halduskohtu Jõhvi kohtumajja 30 päeva jooksul alates korralduse kättesaamise päevast.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tauno Võhmar
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Lehti Targijainen
vallasekretär

