KORRALDUS
Ülenurme

12. oktoober 2017 nr 301

Teenuste hindade kehtestamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja haldusmenetluse seaduse §
5 lg 3 annab Ülenurme Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada alates 01. detsembrist 2017.a Ülenurme Vallavalitsuse ja selle hallatavate
asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt:
1.1.Ülenurme Vallavalitsuse osutatavad teenused:
1.1.1
A4 lehele koopia 0,10 eurot lehekülg;
1.1.2
A3 lehele koopia 0,20 eurot lehekülg
1.2. Ülenurme Gümnaasiumi osutatavad teenused:
1.2.1.
A4 lehele must-valge (ühepoolne) printimine või koopia 0,05 eurot;
1.2.2.
A4 lehele värviline (ühepoolne) printimine või koopia 0,50 eurot;
1.2.3.
A4 lehele must-valge (kahepoolne) printimine või koopia 0,10 eurot;
1.2.4.
A4 lehele värviline (kahepoolne) printimine või koopia 1,00 eurot;
1.2.5.
A3 lehele must-valge (ühepoolne) printimine või koopia 0,10 eurot;
1.2.6.
A3 lehele värviline (ühepoolne) printimine või koopia 1,0 eurot;
1.2.7.
A3 lehele must-valge (kahepoolne) printimine või koopia 0,20 eurot;
1.2.8.
A3 lehele värviline (kahepoolne) printimine või koopia 2,0 eurot.
1.3. Ülenurme Gümnaasiumi spordibaaside osutatavad teenused:
1.3.1
staadioni kasutus üldhariduskoolidele spordipäevadeks 85 eurot;
1.3.2
staadioni rent ürituste korraldamiseks 35 eurot tund;
1.3.3
staadioni rent päevaks/pikemaks ürituseks kui 5 h 150 eurot;
1.3.4
staadioni suurel väljakul ühe võistlusmängu pidamine jalgpallis 85 eurot
(hind sisaldab niidetud väljakul jooni, nurgalippe ja riietusruumide
kasutust);
1.3.5
staadioni poolel väljakul ühe võistlusmängu pidamine jalgpallis 50 eurot
(hind sisaldab niidetud väljakul jooni, nurgalippe ja riietusruumide
kasutust);
1.3.6
staadioni suurel väljakul ühe treeningu pidamine 50 eurot;
1.3.7
staadioni väiksel/poolel väljakul ühe treeningu pidamine 25 eurot;
1.3.8
spordihoone pallimängude saali suur väljak 24 eurot tund;
1.3.9
spordihoone pallimängude saali väike väljak 10 eurot tund;
1.3.10
spordihoone pallimängude saal tervikuna 30 eurot tund;
1.3.11
maadlussaal 10 eurot tund;
1.3.12
väike võimlemissaal 4 eurot tund;
1.3.13
jõu- ja atleetvõimlemissaal 10 eurot tund;
1.3.14
üksikpääse spordihoone kasutamiseks 2 eurot;
1.3.15
sauna kasutamine ettetellimisel 12 eurot kasutuskord;

1.3.16 spordibaaside kasutusel spordiüritusteks sauna eest lisatasu 10 eurot
kasutuskord;
1.3.17 25-meetrise tiiru kasutamine treeninguteks ja võistlusteks 1 tund (60 min) 15
eurot;
1.3.18 mitmepäevaste laskeharjutuste/koolituste puhul on võimalik pakkuda
kuni 20% soodsamat hinda vastavalt kliendi soovile ja eelarvele;
1.3.19 Ülenurme valla laskesportlastele tiiru kasutamine treeninguteks samal ajal
Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste treeningrühmaga vabadel kohtadel on tasuta;
1.3.20 Tulirelvade laenutamine lasketiirus
üks 5,6 mm kaliibriline püstol 1 tund (60 min) 5 eurot,
üks 5,6 mm kaliibriline püss 1 tund (60 min) 4 eurot.
1.4. Reola Kultuurimaja osutatavad teenused:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

suur saal koos fuajeega 20 eurot tund;
baar koos fuajeega 15 eurot tund;
suur saal koos baari ja fuajeega 30eurot tund;
helitehnika 150 eurot.

2. Ülenurme Vallavalitsuse 13. novembri 2015.a korraldus nr 307 „ Teenuste hindade
kehtestamine“ tunnistada kehtetuks 1. detsembrist 2017.a.
3. Ülenurme Vallavalitsuse 23. märtsi 2017.a korraldus nr 87 „ Ülenurme Vallavalitsuse
13.novembri 2015 korralduse nr 307 Teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
tunnistada kehtetuks 1. detsembrist 2017.a.
4. Korraldus jõustub 1. detsembrist 2017.a.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Ülenurme Vallavalitsusele vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtule kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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