
-J HTME VE IITSUS
KORRALDUS

J6eliihtme 6. veebruar 2014 nr 85

Jdeliihtme Valla Kultuurikeskuse tasuliste teenuste, vara ja ruunide kasutamise
hinnakirja kinnitanine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike 1 punkti 3, Jdeliihtme Vallavolikogu
28.11.2013 miiiiruse nr 4 ,,J6e1?ihtrne Valla Kultuurikeskuse p6himii?irus g 7 lSike 7 ning
Jdeliihtme Valla Kultuurikeskuse direktori ettepaneku alusel, annab J6eliihtme Vallavalitsus

korralduse:
1. Kinnitada Loo Kultuurikeskuse ja noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakiri alljiirgnevalt:

2. Kinnitada Kostivere Kultuurimdisa ja noortekeskuse ruumide kasutamise hirurakiri
allj 2irgnevalt:

3. Kinnitada Neeme rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri alljiirgnevalt:

Ruumi nimetus E-R
09:00-17:00

E-N
18:00-02:00

R 18:00-02:00
L, P, riiklikud piihad

A-korpuse saal 10,00 €/1 h 12.00 €,ll h 15,00 €/lh
B-korpuse tuba 8,00 €/1 h 10,00 €/l h 12,00cnh
Miineutuba 1,00 €/lh 2,00 ellh 2,00 c/rh
Noortekeskus 5,00 €/1h 5,00 €/lh 9,00 €/l h

Ruumi nimetus E-R
09:00-17:00

E-N
l8:00-02:00

R 18:00-02:00
L, P, riiklikud piihad

Mdisasaal 8,00 €/l h 12.00 €/t h 15,00 €/l h
Ndupidamiseruum
(siitieituba)

3,00 €/l h 5,00 €/1 h 8,00 €/1 h

Kiiiigi kasutamine 3,00 €/l h 3,00 €/l h 3,00 €/r h
Noortekeskus 5,00 €/lh 5,00 €/1h II komrs 9.00 C/l h

Discosaal 5,00 €/l h

Ruumi nimetus E-R
09:00-17:00

E-N
18:00-02:00

R 18:00-02:00 - :-.--=\
L, P, riiklikudfutittd.)t

Rahvamaja saal 5,00 €/1 h 8,00 €/l h t2,00cllh -' -
Kiiiiginurk ja
du5iruum

3,00 €/l h 3,00 €/l h 3,00€/l h (1, r:)''(w



II korruse 6ppeklass 3,00 €/1 h 5,00 €/l h 8,00 €/1 h

4. Kinnitada J6eliihtme rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri alljiirgnevalt:

Ruumi nimetus E-R
09:00-17:00

E-N
18:00-02:00

R 18:00-02:00
L, P, riiklikud piihad

Rahvamaia saal 5,00 €/l h 8,00 €/1 h 12,00 e/r h
Kiiiiginurk ja
duliruum

3,00 €/l h 3,00 €/1 h 3,00 €/l h

5. Kinnitada konverentsi- ja seenioripaketi hinnad alljiirgnevalt:

6. Kiiesoleva korralduse punktides 1-5 miirgitud hinnad sisaldavad 1 tund iirituse
ettevalmistusaega ja I tund jiirelkoristust.

7. Rendihinna arvestus toimub t2iistundide kaupa.

8. Valla elanikele suunatud tasuliste avalike iirituste konal on ruumide kasutamise hinnaks 10%
i.irituse llibimiiiigi summast kuid mitte viihem kui kinnitatud hind tunnihinna arvestuse alusel.

9. Rendilepingu s6lmimisel pikemaks ajaks (hooaeg - september kuni mai) v6ib rendileandja
rakendada kiiesolevas hinnakirjas toodud hindadest kuni 30% viiiksemaid tasumiiiirasid.

10. Jdeliihtme vallas tegutsevatele, kiilaseltsidele, noortei.ihendustele, vallavalitsuse hallatavatele
asutustele, valla elanikele suunatud koolitustele, rahvakultuuri kollektiividele (rahvatants,
rahvamuusikaansamblid, laulukollektiiivid, ldsit6d- ja nAiteringid) ning n?iituste
korraldamiseks on ruumide kasutamine tasuta.

1 1. Kinnitada kohapeal kasutatava inventari rendi hinnad alljZirgnevalt:

Paketi nimetus Hind Miirkused
Konverentsioakett 150 € T<idpiieviti 09:00-18:00 (sisaldab esitlus-, heli- ja

valgustehrikat, mditblit (auad, toolid) ja
lauandusid)

Seenioripakett s0€ Kehtib t66v6imetus- ja vanaduspensioniiridele,
kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on
regi streeritud J6eliihtme vald.
Pakett sisaldab ruumide ja lauandude renti ning
k66si kasutamist.

Inventari nimetus Ilind iiheks
iirituseks

Kahjutasu inventari
rikkumise v6i

kaotamise korral
Miirkused

lc

Esitlustehnika (ekaan,
dataprojektor, k6larid,
stlearvuti)

20c a'500 € Tasumine toimub sularahas
kviitungi esitamise alusel vdi
iilekandesa arve esitamise

Helitehnika 40e 1400 € alusel
Lauan6ud 0,50 €

komplekt/inimese
kohta
(enditasu sisaldab
n6udepesu)

2,20 Cl tiil,k

tossumasin l0€ 200 c

12. Kinnitada rahvamaja kinnistul telkimisplatsi iihe 66piieva rendihinnaks 2 €itelkl



13. Kinnitada meelelahutus- v6i kultuuriprogrammi organiseerimise hinnaks 100 €, millele
lisandub esinejate tasu.

14. Kinnitada pesumasina kasutamise hinnaks I €/masinatiiis.

I 5 . Kinnitada eakatele j a puuetega inimestele Kostivere Kultuurim6isa kasutuses oleva
s6iduautoga teenuse osutamise hinnaks 0,20 €/km. Tasumine teenuse osutarnise eest toimub
sularahas vastavalt teenuse osutaja poolt t?iidetud sdidupiieviku andmetele. Teenuse saaja
kirnitab s6idu eest tasumist oma allkirjaga s6idupiievikus.

16. Teenuse eest tasumine toimub arve alusel i.ilekandega vdi sularahas kohapeal.

17. Tunrfstada kehtetuks alljiirgnevad J6el6htme Vallavalitsuse korraldused:
lT.l.0l.ll.2006korraldusrn3T6,,KostiverePiievakeskuseteenustehindadekinnitamine"
17.2. 15.09.2011 korraldus nr 492 ,,Loo Kultuurikeskuse hinnakirja kinnitamine".

18. Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Jdeliihtune Vallavalitsusele (Postijaama tee 7,
Jdeliihtme kiil4 J6eliihtrne vald Harjumaa) vaide haldusmenetluse seaduses siitestatud konas
30 piieva j ooksul, arvates konaldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidanud
korraldusest teada saama v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (Piimu mnt 7, Tallinn)
halduskohtumenetluse seadustikus satestatud konas 30 p2ieva jooksul, korralduse
teatavakste gemisest arvates.

19. Korraldus i6ustub teatavakstesemisest.

d-*-
Leho Kure
Vallasekretdr


