ÄRAKIRI

TALLINNA HARIDUSAMET
KÄSKKIRI
Tallinn

08. juuni 2010 nr 1.-2/321

Tallinna munitsipaalkoolide, Tallinna Kopli
Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse
ruumide ja inventari kasutusse andmise
tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade
kehtestamine
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 p 4 ja § 44 lg 2, 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

1. Kehtestada alates 01. juulist 2010 Tallinna munitsipaalkoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja
Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad
järgmiselt:
1.1 Võimla ja aula kasutamine sportimiseks (sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi):
1.1.1 suure võimla kasutamine (alates 22m X 40m) tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

1017,00 krooni

65 eurot

1.1.2 suure võimla osaline kasutamine (alates 22m X 40m) tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

516,35 krooni

33 eurot

1.1.3 keskmise võimla kasutamine (alates 15m X 29m) tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

359,90 krooni

23 eurot

1.1.4 keskmise võimla osaline kasutamine (alates 15m X 29m) tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

203,45 krooni

13 eurot

1.1.5 väikese võimla kasutamine (kuni 14m X 28m) tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

250,35 krooni

16 eurot
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1.1.6

suure võimlemissaali kasutamine

koos inventariga

(aeroobikasaal, maadlussaal jne) alates 51 m2 tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

203,45 krooni

13 eurot

1.1.7 väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga
(aeroobikasaal, maadlussaal jne) kuni 50 m2 tööpäevadel
esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

156,50 krooni

10 eurot

esmaspäevast neljapäevani 18:00 – 21:00

359,90 krooni

23 eurot

suure võimla kasutamine (alates 22m X 40m)

813,65 krooni

52 eurot

406,80 krooni

26 eurot

281,65 krooni

18 eurot

156,50 krooni

10 eurot

203,45 krooni

13 eurot

156,50 krooni

10 eurot

125,20 krooni

8 eurot

281,65 krooni

18 eurot

500,70 krooni

32 eurot

156,50 krooni

10 eurot

219,10 krooni

14 eurot

500,70 krooni

32 eurot

1.2.5 poole jalgpalliväljaku või jalgpalliplatsi kasutamine 281,65 krooni

18 eurot

1.2.6 rannavõrkpalliväljaku kasutamine

10 eurot

1.1.8 aula kasutamine sporditegevuseks tööpäevadel

1.1.9

1.1.10 suure võimla osaline kasutamine
(alates 22m X 40m)
1.1.11 keskmise võimla kasutamine (alates 15m X 29m)
1.1.12 keskmise võimla osaline
kasutamine (alates 15m X 29m)
1.1.13 väikese võimla kasutamine (kuni 14m X 28m)
1.1.14 suure võimlemissaali kasutamine koos inventariga
(aeroobikasaal, maadlussaal jne) alates 51 m2
1.1.15 väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga
(aeroobikasaal, maadlussaal jne) kuni 50 m2
1.1.16 aula kasutamine sporditegevuseks
1.2 Võimlemisväljakute kasutamine:
1.2.1 staadioni kasutamine
1.2.2 staadioni osaline kasutamine (jooksurada,
hüppe- ja tõukesektorid jne)
1.2.3 spordiplatsi kasutamine
(võrkpalliplats, korvpalliplats)
1.2.4 jalgpalliväljaku kasutamine

156,50 krooni
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1.2.7 tenniseväljaku kasutamine
1.2.8 staadioni kasutamine individuaaltreeninguks

187,75 krooni

12 eurot

15,65 krooni

1 euro

1.3 Ujula kasutamine (sisaldab riietusruumi, sauna kasutamist ja pesemisvõimalusi):
1.3.1 ujula ühe raja kasutamine (alates 21 m)
tööpäevadel 18:00 – 21:00

500,70 krooni

32 eurot

391,20 krooni

25 eurot

1.3.3 ujula ühe raja kasutamine (alates 21 m)

406,85 krooni

26 eurot

1.3.4 ujula ühe raja kasutamine (kuni 20 m)

312,95 krooni

20 eurot

1.3.5 ujula pääse täiskasvanule

62,60 krooni

4 eurot

1.3.6 ujula pääse õpilasele

31,30 krooni

2 eurot

625,90 krooni

40 eurot

312,95 krooni

20 eurot

1.4.1 sauna kasutamine

312,95 krooni

20 eurot

1.4.2 sauna kasutamine peale treeningut treeninggrupile

156,50 krooni

10 eurot

1.3.2 ujula ühe raja kasutamine (kuni 20 m)
tööpäevadel 18:00 – 21:00

1.3.7 ujula pääse 12 korra abonement täiskasvanule
1.3.8 ujula pääse 12 korra abonement
õpilasele ja pensionärile
1.4 Sauna kasutamine ettetellimisel:

1.5 Jõusaali (sh tõstesaali) kasutamine (sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi):
1.5.1 jõusaali kasutamine

234,70 krooni

15 eurot

1.5.2 jõusaali kasutamise üksikpääse täiskasvanule

46,95 krooni

3 eurot

1.5.3 jõusaali kasutamise üksikpääse õpilasele

23,50 krooni

1,50 eurot

1.6.1 suure aula kasutamine (alates 151 m2)

500,70 krooni

32 eurot

1.6.2 väikese aula kasutamine (kuni 150 m2)

250,35 krooni

16 eurot

1.6.3 esindusaula kasutamine

891,90 krooni

57 eurot

1.7.1 suure auditooriumi kasutamine (alates 76 inimesest) 391,20 krooni

25 eurot

1.7.2 keskmise auditooriumi kasutamine (alates 61 inimest) 297,30 krooni

19 eurot

1.7.3 väikese auditooriumi kasutamine (kuni 60 inimest)

13 eurot

1.6 Aula kasutamine üritusteks:

1.7 Auditooriumi kasutamine:

203,45 krooni
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1.8 Klassiruumi kasutamine:
1.8.1 klassiruumi kasutamine

156,50 krooni

10 eurot

1.8.2 erialaklassi kasutamine koos inventariga

234,70 krooni

15 eurot

1.8.3 meediaklassi kasutamine

187,80 krooni

12 eurot

203,45 krooni

13 eurot

1.10.1 muusikakeskuse või videokeskuse kasutamine

31,30 krooni

2 eurot

1.10.2 grafoprojektori kasutamine

31,30 krooni

2 eurot

109,55 krooni

7 eurot

78,25 krooni

5 eurot

1.10.5 konverentsi- ja helitehnika kasutamine

156,50 krooni

10 eurot

1.10.6 konverentsi- ja helitehnika teenindamine

234,70 krooni

15 eurot

1.10.7 SMART-tahvel

156,50 krooni

10 eurot

312,95 krooni

20 eurot

12,55 krooni

0,80 eurot

1.11.2 suusa- ja uisusaabaste kasutamine

5,50 krooni

0,35 eurot

1.11.3 suuskade kasutamine

5,50 krooni

0,35 eurot

1.11.4 suusakeppide kasutamine

5,50 krooni

0,35 eurot

1.11.5 klaveri kasutamine

54,80 krooni

3,50 eurot

1.11.6 pianiino kasutamine

25,05 krooni

1,60 eurot

1502,10 krooni

96 eurot

120,50 krooni

7,70 eurot

7,85 krooni

0,50 eurot

109,55 krooni

7 eurot

1.9 Söögisaali kasutamine:
1.9.1 söögisaali kasutamine
1.10 Tehnika kasutamine:

1.10.3 arvuti ja dataprojektori kasutamine
1.10.4 dataprojektori kasutamine

1.10.8 mobiilsete arvutite kasutamine
(sisaldab klassiruumi kasutamist)
1.11 Inventari kasutamine:
1.11.1 suusakomplekti kasutamine

1.12 Muu ruumi kasutamine:
1.12.1 aatriumi kasutamine
1.12.2 soolakambri kasutamine
1.12.3 solaariumi kasutamine (1 minut)
1.12.4 lasketiiru kasutamine
2. Kehtestada tasulise teenuse hinnad järgmiselt:
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2.1 Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks hind üheks ööpäevaks (24 tundi) ühele inimesele
(sisaldab ruumide kasutamist):
2.1.1 ööbimine 1-50 inimest grupis

93,90 krooni

6,00 eurot

2.1.2 ööbimine 51-100 inimest grupis

78,25 krooni

5,00 eurot

2.1.3 ööbimine 101-150 inimest grupis

62,60 krooni

4,00 eurot

2.1.4 ööbimine üle 150 inimest grupis

46,95 krooni

3,00 eurot

2.2.1 A4 paljundamine ühelt poolt

1 kroon

0,06 eurot

2.2.2 A4 paljundamine kahelt poolt

2 krooni

0,13 eurot

2.2.3 A3 paljundamine ühelt poolt

2 krooni

0,13 eurot

2.2.4 A3 paljundamine kahelt poolt

3 krooni

0,19 eurot

2.2 Paljundamine

kasutusse

andmisel

on

3.1 ruumide ja inventari kasutusse
õpilasspordiklubidele kuni 50%;

andmisel

õpilaste

3. Ruumide ja inventari
hinnasoodustustest:

võimalik

üks

anda

üritusteks

ja

alljärgnevatest

ööbimiseks

ning

3.2 juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul, kuni 20%;
3.3 juhul, kui kasutusse antavad ruumid asuvad hoones, mida ei ole peale 1995. aastat täies mahus
renoveeritud, kuni 20%.
4. Õpilastel on õigus kasutada oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm
vahendeid klassivälises tegevuses tasuta.
5. Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks, lisandub ruumide kasutusse andmise
hinnale 20% hinnalisa.
6. 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.
7. Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust,
ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).
8. Eelarve osakonnal teha käskkiri teatavaks põhikoolide ja gümnaasiumide direktoritele, Tallinna
Kopli Ametikooli direktorile ning Lasnamäe Lastekeskuse juhatajale.
9. Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30
päeva jooksul arvates käskkirja teatavaks tegemisest.

Andres Pajula
Juhataja
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ÄRAKIRI ÕIGE

Tiina Vainrauh
Üldosakonna vanemspetsialist

