
SILLAMAE LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Sillamde

Sillamiie Giimnaasiumi poolt osutatavate
teenustasude kinnitamine

17. aprill 2014.a nr 245-k

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 lSike 1 punkti 2 ja $ 30 l6ike 3 alusel ning
koosk6las Sillamiie Linnavolikogu 2g.novembri 20ll.a mtiiiruse m 68 ,,Sillamiie
Gtimnaasiumi pdhimiiiirus" $ 30 ldigetega 5 ja 6 ning kibi vaadanud Sillamiie Gtimnaasiumi
direktori Arno Kaseniidu l0.miirl';si 2014.a taotluse rr 2-7132 (sisse tulnud 10,03.2014.a
nr l0-31672) ja arvestades teenuste osutamisega seotud kulusid,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1. Kinnitada Sillamiie Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamiie Gi.imnaasiumi poolt
osutatavate tasuliste teenuste hinnad j iirgmiselt:
1.1. Ruumide kasutamise tasu tcicip?ieviti kell 8.00-16.00:

1.1.1. dppeklassi kasutamine - 8 eurot tund;
1.7.2. aula, suure ja viiike spordisaali, sricikla kasutamine - 13 eurot tund;
1.1.3. suure spordisaali kasutamine Sillamiie spordiklubide ja Sillamiie lasteasutuste

poolt-Seurottund.
1.2. Ruumide kasutamise tasu todpiieviti kell 16.00-21.00ja puhkepeieviti kell 9.00-21.00:

1 .2.1 . dppeklassi kasutamine - 10 eurot tund;
I.2.2. aula, suure ja viiike spordisaali, s66kla kasutamine - 17 eurot tund;
1'2'3' suure ja vriike spordisaali kasutamine Sillamiie spordiklubide ja Sillamiie

lasteasutuste poolt - 10 eurot tund.
1.3. Printimine:

1 .3.1. Paberi formaat 44, must-valge - 0,1,5 eurot lehektilg;
I.3.2. Paberi formaat 44, vdrviline - 0,30 eurot lehektlg.

1.4. Hoiukapi rent:
1.4.1. I kuu -.2 eurot;
I.4.2. l0 kuud - l0 eurot.

1.5. Audio- ja videotehnika kasutamine aulas:
1.5.1. tocipiieviti kell 8.00-16.00 - 5 eurot tund;
1.5.2. t<icipiieviti kell 16.00-22.00 ning puhkepiieviti kell 8.00-22.00 - 10 eurot tund.

2. Anda Siilamiie Gtimnaasiumi direktorile 6igus madrata dpilasi.irituste pileti hind kuni 3
eurot.

3. Ruumide ja tehnika kasutamise eest teenustasu ei rakendata iilelinnaliste kultuuri-, spordi,
sotsiaal- v6i noorsooiirituste korraldavatele linnavalitsuse hallatavatele asutustele ja
mittetulundustihingutele, juhtudel kui neid iiritusi korraldatakse osav6tjateie
(pealtvaatajatele) tasuta v6i tiritus korraldatakse linnavalitsuse poolt kinnitatud vastava
iirituste kava jiirgi v6i kui riritust konaldab linnavalitsus.



4. Tunnistada kehtetuks Sillamiie Linnavalitsuse 2g.novembri 20I3.a korraldus nr 723-k
,,sillamiie Giimnaasiumi poolt osutatavate teenustasude kinnitamine".

5. Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
4023I) vaide ,,Haldusmenetluse seaduseso' siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise p?ievast vdi piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tarlu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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