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ÄRAKIRI
TALLINNA HARIDUSAMET

KÄSKKIRI


Tallinn
08. juuni 2010 nr 1-2/319


Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine



Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004 määruse nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ § 81, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 Hindade kehtestamine linna asutustes p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 ja Eesti Panga poolt määratud Eesti krooni vahetuskursi 1 euro = 15,6466 krooni alusel ning vajadusest teavitada tarbijat üheselt ja arusaadavalt teenuste hindadest


	Kehtestada alates 01. juulist 2010 Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad järgmiselt:


	Saali kasutamine:

	saali kasutamine				          	312,95 krooni	      20,00 eurot
	saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni	203,45 krooni	      13,00 eurot
	saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast 

reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks		  93,90 krooni	       6,00 eurot

	Võimla kasutamine:
	võimla kasutamine			          		312,95 krooni	      20,00 eurot

võimla kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni	203,45 krooni	      13,00 eurot
	võimla kasutamine tööpäeval esmaspäevast 
reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks		  93,90 krooni	       6,00 eurot

	Ujula kasutamine (sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi):
	ujula kasutamine			          		312,95 krooni	      20,00 eurot
	ujula kasutamine lasteüritusteks			156,45 krooni       10,00 eurot


	Rühmaruumi kasutamine:
	rühmaruumi kasutamine			          	187,80 krooni	      12,00 eurot
	rühmaruumi kasutamine lasteüritusteks			  93,90 krooni	        6,00 eurot


	Muu ruumi kasutamine:
	köögi kasutamine					203,40 krooni	      13,00 eurot
	kabineti kasutamine					125,20 krooni	        8,00 eurot
	kabineti kasutamine lasteüritusteks			  62,60 krooni	        4,00 eurot
	soolakambri kasutamine					  50,10 krooni	        3,20 eurot
	füsioteraapiaruumi kasutamine				  50,10 krooni	        3,20 eurot



	Tehnika kasutamine:
	arvuti kasutamine					  46,95 krooni	       3,00 eurot
	dataprojektori kasutamine 				  46,95 krooni	       3,00 eurot  


	 Õueala kasutamine:
	 Õueala kasutamine					156,45 krooni	      10,00eurot

	
	Juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul, on võimalik anda hinnasoodustust kuni 20%.
	Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus ning soodustuste tegemise otsustamise õigus käesoleva käskkirja alusel on asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu  sõlmib asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja poolt kinnitatud vormil. 

Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund). 
	Eelarve osakonnal teha käskkiri teatavaks munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste juhtidele.
	Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavaks tegemisest.
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