PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

16.07.2018 nr 2-3/2018/399

Pajusi Rahvamaja teenuste hindade kehtestamine
Pajusi Rahvamaja on esitanud taotluse (registreeritud dokumendiregistris 23.05.2018 nr 103/2018/1002-1) tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 järgi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega
valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3,
haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2 ja § 70 lõike 1, Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018
määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 57 lõike 8 ning Pajusi Rahvamaja taotluse alusel.
1. Kehtestada alates 1. augustist 2018 Pajusi Rahvamaja poolt osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Teenus
Hind
Kogu hoone kasutamine (1 tund)
20 eurot
Kogu hoone kasutamine (1 ööpäev)
200 eurot
Kogu hoone kasutamine pulmapeoks (2 ööpäeva)
300 eurot
Kogu hoone ilma baariruumi ja köögi kasutamiseta (1 ööpäev)
100 eurot
Baariruumi kasutamine (1 tund)
10 eurot
Baariruumi kasutamine (1 ööpäev)
100 eurot
Toidunõude ja laudlinade kasutamine (kuni 50 inimest)
50 eurot
Iga täiendav komplekt lauanõusid (taldrik, nuga, kahvel, 3 erinevat klaasi,
1,50 eurot
kohvitass, lusikas, koogitaldrik, serveerimisnõud)
Laudlinade majasisene rent ilma nõudeta (tükk)
2 eurot
Seminariteenus (sisaldab projektori, ekraani ja pabertahvli kasutust; 1 kord)
30 eurot
Kohvipaus (1 inimene)
2 eurot
Purunenud või rikutud väiksem lauanõu (tass, taldrik, klaas, pokaal, pits,
2 eurot
kahvel, nuga, lusikas; tükk)
Purunenud või rikutud suurem lauanõu (suur praetaldrik, serveerimisnõu; tükk)
6 eurot
Purunenud või rikutud mööbliese (tükk)
Eseme soetamise hind

2. Tunnistada kehtetuks Pajusi Vallavalitsuse 6. novembri 2017 korraldus nr 289 „Pajusi Rahvamaja
ruumide ja teenuste kasutamise hinna kehtestamine“.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Möldri
vallavanem
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Korraldus saadetakse:
1. Pajusi Rahvamaja, janne.vaabla@poltsamaa.ee;
2. Piret Nõmmiksaar, piret.nommiksaar@poltsamaa.ee;
3. Karro Külanurm, karro.kulanurm@poltsamaa.ee;
4. Silja Peters, silja.peters@poltsamaa.ee.

