
 

 

MEREMÄE VALLAVALITSUS 
 

KORRALDUS 

 

Meremäe          25. märts 2013. nr 55 

 

Teenuse hinna kehtestamine 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel ja lähtudes Meremäe Kooli 

direktori Mainer Järvelill’e ettepanekust,  annab Meremäe Vallavalitsus korralduse: 

 

1. Kehtestada Meremäe Kooli teenuste hinnakiri alates 01. aprillist 2013 alljärgnevalt: 

 

1.1. Ööbimine kooli ruumides madratsil 5,00 eurot üks öö ühe inimese kohta; Hinna sisse 

kuulub elekter, vesi, wc  ja duši kasutamine. 

 

1.2. Arvutiklassi kasutamine 10,00 eurot tund;  

 

1.3. Kooli köögi ja söögisaali kasutamine koosviibimiseks 20,00 eurot tund. Hinna sisse kuulub 

elekter, vesi, kanalisatsioon, elektriliste köögimasinate kasutamine, nõude- ja 

põrandapesuvahendite kasutamine;  

 

1.4. Spordisaali rent koos köögi kasutamisega koosviibimiseks 25,00 eurot tund. Hinna sisse 

kuulub saali ja koridoride elekter, vesi, kanalisatsioon, elektriliste köögiseadmete kulu, nõude- 

ja põrandapesuvahendite kulu;  

 

1.5. Köögi ja söögisaali kasutamine (8 – 24 tundi) 160,00 eurot . Hinna sisse kuulub elekter, 

vesi, kanalisatsioon, köögiseadmete kasutamine, nõude- ja põrandapesuvahendite kulu; 

 

1.6. Kooli võimla kasutamine 5,00 eurot tund, kasutamine 7- 24 tundi ja enam 35,00 eurot 

ööpäev. Hinna sisse kuulub elekter, põrandapesuvahendite kasutamine;  

 

1.7. Kooli sauna kasutamine 7,00 eurot tund. Hinna sisse kuulub elekter, põrandapesuvahendite 

kasutamine; 

 

1.8. Duši kasutamine 50 eurosenti üks kord; 

 

1.9. Projektori kasutus 1,00 eurot tund, või 10,00 eurot ööpäev; 

 

1.10. Bussikasutus 0,50 eurot km ja 7,00 eurot tund; 

 

1.11. kehtetu 04.03.2014; 

 

1.12. Moodullava ühe mooduli rent 10,00 eurot ööpäev. 



 

2. Tunnistada kehtetuks  Meremäe Vallavalitsuse 08.02.2011 otsus  nr 30 „Meremäe 

Vallavalitsuse 10.12.2010. korralduse nr 234 „Teenuste hinnakirja kehtestamine seoses euro 

kasutusele võtmisega“ muutmine“, Meremäe Vallavalitsuse 09.03.2011 otsus  nr 47 „Teenuse 

hinna kehtestamine“, Meremäe Vallavalitsuse 21.05.2012 otsuse  nr 82 „Teenuse hinna 

kehtestamine“ punkt 1.1.  

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest 

    

4. Korralduse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavalitsusele haldusmenetluse                          

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või 

päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemist.       

 

 

 

 

Rein Järvelill      

Vallavanem         Liia Solovjev  

          Vallasekretär 

 

 


