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KORRALDUS

J6eliihtme 10. detsember 2015 nr 819

Jdeliihtme Valla Kultuurikeskuse tasuliste teenuste, vara ja ruumide kasutamisehinnakirja kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike 1 punkti 3, Jdeltihtme Vallavolikogu
28'11.2013 mtiiiruse nr 4 ,,Jdeltihtme Valla Kultuurikeskuse pohimdtirur S Z l6ike 7 niig
Jdel2ihtme YallaKultuurikeskuse direktori ettepaneku alusel, annab J6eliihtme Vallavalitsus

korralduse:

2. Kinnitada Kostivere Kultuurimdisa/lvlTU Kostivere Seltsi ja noortekeskuse ruumide
kasutamise hinnakiri allj iirgnevalt:

l' Kinnitada Loo Kultuurikeskuse ja noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakiri alljiirgnevalt:

Ruumi nimetus E-N 09.00-18.00
R 9.00-15.00

E-N
18.00-02.00

R 1s.00-02.00
L, P 09.00-02.00

riiklikud piihad

A-korpuse saal 10.00 €/l h 12,00 €llh 1s.00 €/1 h 30,00 €/l h
B-korpuse saal 8,00 €/1 h 10,00 €/1 h 12,00 €lt h 24.00 €n h
Miinsutuba 1,00 €/1 h 2,00€lth 2,00 en h 4.00 en h
Noortekeskus 5,00 €/1 h 5,00 €/1 h 9,00 €/1 h 18.00 €/1 h

Ruumi nimefus E-N 09.00-18.00
R 9.00-1s.00

E-N
18.00-02.00

R 15.00-02.00
L, P 09.00-02.00

riiklikud
piihad

\\
r\

MTU Kostivere
Selts m6isasaal

10,00 €/1 h 15,00 €/l h 2s.00 €n h 50,00 €/1 h

MTU Kostivere
Selts ndupidamiste-
ruum

5,00 €/1 h 8,00 €/l h 15.00 €/1 h 30.00 €/1 h

K6dk 5,00 €/1 h 8,00 €/1 h 10,00 €/l h 20.00€nh
Vdlvtuba 5,00 €/1 h 8,00 €/1 h 10,00 €/l h 20.00€trh
MTU Kostivere
Selts puhkeruum
(sinine tuba)

3,00 €/1 h 5,00 €/1 h 8,00 €/1 h

Miingutuba 3,00 €/1 h 5,00 €/l h 8,00 €/l h '511 12

Verandatuba 3,00 €lt h 5,00 €/1 h 8.00 €/1 h /\\t\

Ainult trepihall
iirituseks

3,00 cll h 5,00 €l h 8,00 €/1 h

Kostivere 5,00 €/1 h 5,00 €/ h 9,00 €/1 h
l,IA



5,00 €/1 h 5,00 €/1 h 10,00 €/1 h

Ruumi nimetus E-N 09.00-18.00
R 9.00-1s.00
s.00 €/1 h 15.00 €/1 h 30.00 €/1 h

s.00 €/1 h 10.00 €/1 h

Ruumi nimetus E-N 09.00-
18.00
R 9.00-15.00

R 15.00-02.00
L,P 09.00-02.00

Rahvamaia saal 5,00 €/1 h t2.00 €tI h
3,00 e/l h 3,00 €/l h

(kuni 12 tundi) h

Kahjutasu inventari
rikkumise v6i kadumise
korral

Esitlustehnika:
-dataprojektor
-ekraan
-kdlarid
-DVD-mrineiia

10€
5€
5€
s€

t04t e
81 €
166 €
89€

Helitehnika:

Kinnitada Kostivere Kultuurimdisa giidiga iooni ldbiviimise hinnaks 2 €/ inimene.

Kinnitada Neeme rahvamaja ruumide kasutami hinnakiri allj iirgnevalt:

5. Kinnitada Jdelfitme rahvamaja ruumide hinnakiri allj iirgnevalt:

6. Kinnitada Jdeltihtme
k<icigi ja pesuruumi)
alljtirgnevalt:
24 tlrndi - 150,00 €,
2s0.00 €

Rahvamaja, Neeme ja Loo Kultuurikeskuse ruumide (s.h.
(laagrid, suvepiievad, jne) hinnakiri6ripiievaringseks

2 oopdeva - 220,00 e, 3 300,00 €, riiklikel prihadel (24 h)

7 . Rendihinna arvestust peetakse tiiistundides.

8. Tasuliste avalike tirituste korral on ruumide
mitte viihem kui kinnitatud hind tunnihinna

se hinnaks 10% tirituse piletitulust kuid
alusel.

9. Rendilepingu s6lmimisel pikemaks perioodiks hooaeg, kvartal, aasta) v6ib rendileandja
rakendada ktiesolevas hinnakirjas toodud hi kuni 3 0% viiiksemaid tasumtiiirasid.

l0.Jdeliihtme vallas registreeritud ktilaseltsidel
Vallavalitsuse hallatavatele asutustele. valla

ja mittetulundusiihingutele, Jdeliihtme
ltuuri kollektiividele (rahvatants,

rahvamuusikaansamblid, laulukollektiivid. kZisi - ja nriiteringid) on kollektiivi v6i asutuse
tegevuste labiviimiseks Jdeltihtme Valla Kultuuri eskuse ruumide kasutamine tasuta.

11. Kinnitada kohapeal kasutatava inventari rendi hi alljiirgnevalt:



-heliv6imendi, kdlarid (1,4
kw)
-mikseripult
-mikrofon statiiviga (2 tk)
-duubel CD mrinsii

20€

10€
5 €ltk
l0€

r4I4€

81€
n7 e/&
64s €

Valgustehnika:
-juhtimispult ( I 2 kanalit) 1470 €

Televiisor

Soe ja ktilm toidulaud:
(praetaldrik, noad-kahvlid,
morsiklaas, liuvaagnad,

1,00 € kompl/inimese
kohta

Kohvilaud: (kohvitass,
alustass, koogitaldrik,
kohvilusikas, koogikahvel,
suhkrutoosid ja

1,00 € kompl/inimese
kohta

1,00 € inimese kohta 5,00 €/ rukk

12. Kinnitada peojiirgse ruumide koristamise ning noudepesu hinnak s 2 €/inimene.
13. Kinnitada rahvamaja kinnistul telkimisplatsi tihe ricipbeva rendihinnaks 3 €/telgi koht.
14. Kinnitada pesumasina kasutamise hinnaks I €/masinatiiis.
15' Kinnitada eakatele ja puuetega inimestele Kostivere Kultuurimoisa kasutuses oleva

s6iduautoga teenuse osutamise hinnaks 0,20 elkm. Tasumine teenuse osutamise eest toimub
sularahas vastavalt teenuse osutaja poolt taidetud sdidupiieviku andmetele. Teenuse saaja
kinnitab sdidu eest tasumist oma allkirjaga s6idupiievikus.

16' Punktides 1-14 nimetatud teenuse eest tasumine toimub Joeliihtme Vallavalitsuse poolt
esitatud arve alusel iilekandega.

17' Tunnistada kehtetuks Jdeliihtme Vallavalitsuse 6.02.2014 konaldus nr g5 ,,J6eliihtme Valla
Kultuurikeskuse tasuliste teenuste, vara ja kinnitamine...

lS.Kiiesoleva korralduse peale vdib esitad (postijaama tee 7,
J6el?ihtme kiila, Jdeltihtme vald es siitestatud korras
30 ptievajooksul, arvates korral ast v6i p?ievast, millal oleks pidanud
korraldusestteada saama v6i esitada kaebus alduskohtule @arnu mntT,Tallinn)
halduskohtumenetluse seadustikus stitest 30 piieva jooksul, korralduse
teatavakstegemisest arvates.

19. Konaldusj6ustub 1. jaanuaril 2016.

Leho Kure
vallasekretiir
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