MÄÄRUS

Kuressaare

25.09.2018 nr 2-2/21

Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste
hinnakirja kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ning Kuressaare
Linnavolikogu 22. märtsi 2012. aasta määruse nr 11 „Kuressaare Gümnaasiumi põhimäärus“ §
29 lõike 3 ja § 44 lõike 5 alusel.
§1. Teenuste hinnad Kuressaare Gümnaasiumi ruumide kasutamisel
(1) Kehtestada Kuressaare Gümnaasiumi üldmaja ruumide kasutamiseks järgmised hinnad:
1) arvutiklass 1 tund 20.00 eurot;
2) aula 1 tund 16.00 eurot;
3) aula koos tehnika kasutusega 1 tund 23.00 eurot;
4) duširuum 1 tund 10.00 eurot;
5) jõusaal firmale 1 tund 10.00 eurot;
6) jõusaal õpilastele 1 tund 1.00 eurot;
7) jõusaal täiskasvanule 1 tund 3.00 eurot;
8) kodundusklass 1 tund 20.00 eurot;
9) majutus ilma magamisvarustusteta ühele inimesele 1 ööpäev 4.00 eurot;
10) staadion 1 tund 7.00 eurot;
11) söökla 1 tund 23.00 eurot;
12) talveaed 1 tund 13.00 eurot;
13) tavaklass 1 tund 7.00 eurot;
14) tehnoloogiaõpetuse klass 1 tund 32.00 eurot;
15) telkimine ühe 1 ööpäev 3.00 eurot;
16) võimla 1 tund 16.00 eurot;
17) tantsuklass 1 tund 16.00 eurot.
(2) Kehtestada Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamiseks järgmised hinnad:
1) üks ujularada 1 tund 25.00 eurot;
2) kogu ujula 1 tund 100.00 eurot;
3) ujula pääse 1 kord 4.00 eurot;
4) ujula kaart 10 korda 35.00 eurot;
5) ujula kaart 10 korda soodushinnaga (õpilased, pensionärid) 30.00 eurot;
6) ujula kaart 20 korda 60.00 eurot;
7) ujula kaart 20 korda soodushinnaga (õpilased, pensionärid) 45.00 eurot;
8) vesitreeningu kaart 10 korda 45.00 eurot;
9) vesitreeningu kaart soodushinnaga (õpilased, pensionärid) 10 korda 40.00 eurot.
(3) Kehtestada Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia ruumide kasutamiseks koos
audiovideotehnikaga järgmised hinnad:
1) auditooriumi kasutus (kuni 50 inimest) 1 tund 13.00 eurot;
2) auditooriumi kasutus (kuni 50 inimest) 1 päev 77.00 eurot;
3) õppeklassi kasutus (kuni 16 inimest) 1 tund 6.00 eurot;
4) õppeklassi kasutus (kuni 16 inimest) 1 päev 39.00 eurot.

(4) Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada käesolevast hinnakirjast erinev kokkuleppeline
hind arvestades ürituse iseloomu, sihtgruppi, toimumise aega ja kestvust.
(5) Ujula kasutamine ujumise algõpetuse läbiviimiseks valla teiste koolide õpilastele on tasuta.
§ 2. Kuressaare Gümnaasiumi huvikooli Inspira ringide ja Kuressaare Gümnaasiumi
muudele teenuste hinnad
(1) Kehtestada Kuressaare Gümnaasiumi huvikooli Inspira ringide ja pillide rendihinnad
järgmiselt:
1) solistiõpe 4.-12. klassi laulukooris käivale õpilasele 1 kuu 20.00 eurot;
2) solistiõpe 4.-12. klassi õpilasele, kes ei käi laulukooris 1 kuu 23.00 eurot;
3) muusikaring 3-4 aastasele lapsele 1 kuu 15.00 eurot;
4) muusikaring 5-7 aastasele lapsele 1 kuu 16.00 eurot ;
5) solistiring „Siller“ 1.-4. klassi laulukooris käivale õpilasele 1 kuu 12.00 eurot;
6) solistiring „Siller“ 1.-4. klassi õpilasele, kes ei käi laulukooris 1 kuu 15.00 eurot;
7) fotoring, pildistamine mobiiliga 1.-4. klassi õpilasele 1 kuu 16.00 eurot;
8) fotoring 4.-7. klassi õpilasele 1 kuu 22.00 eurot;
9) pilliõpe, kitarr 1.-12. klassi õpilasele 1 kuu 28.00 eurot;
10) pilliõpe, torupill 8.-12. klassi õpilasele 1 kuu 16.00 eurot;
11) pilliõpe, torupill täiskasvanule 1 kuu 20.00 eurot;
12) torupilli rent 1 kuu 5.00 eurot;
13) loovtants ja -mäng lasteaialapsele 1 kuu 16.00 eurot;
14) loovtants ja -mäng 1.-3. klassi algajale õpilasele 1 kuu 18.00 eurot;
15) show- ja loovtants 2.-4. klassi edasijõudnud õpilasele 1 kuu 18.00 eurot;
16) show- ja kaasaegne tants edasijõudnule 5.-8. klass 1 kuu 20.00 eurot;
17) KG Cheer 9.-12. klassi õpilasele 1 kuu 10.00 eurot;
18) kokandusring 3.-6. klassi õpilasele 1 kuu 5.00 eurot;
19) savikunstiring 3.-12. klassi õpilasele 1 kuu 5.00 eurot;
20) savikunstiring täiskasvanule 1 kuu 22.00 eurot;
21) ujumisring 1.-12. klassi õpilasele (mitte KG õpilasele) 1 kuu 20.00 eurot;
22) suplustrenn 5-7 aastasele lapsele 1 kuu 25.00 eurot;
23) vesitreening + jõusaali treeningu 10 korra kaart täiskasvanule 45.00 eurot;
24) jõusaali treeningu 10 korra kaart täiskasvanule 20.00 eurot;
25) lauatennis 1.-12. klassi õpilasele 1 kuu 18.00 eurot;
26) Inspira teatristuudio 8.-12. klassi õpilasele 1 kuu 16.00 eurot;
27) judoring „Pandad“ 6-13 aastasele lapsele 1 kuu 14.00 eurot;
28) judoring 1.-12. klassi õpilasele 1 kuu 14.00 eurot;
29) jõusaali ABC 9.-12. klassi õpilasele 1 kuu 16.00 eurot.
(2) Kehtestada Kuressaare Gümnaasiumi muude teenuste hinnad järgmiselt:
1) AB kooli osalustasu 8.00 eurot;
2) aulatooli laenutus 1 tool ööpäevaks 8.00 eurot;
3) garderoobikapi luku asendamine 6.00 eurot;
4) garderoobikapi ukse asendamine 36.00 eurot;
5) garderoobikapi võtme dublikaadi valmistamine 2.00 eurot;
6) garderoobikapi riiuli asendamine 12.00 eurot;
7) kostüümilaenutus üksikese 0.50 eurot;
8) kostüümilaenutus komplekt 1.00 eurot;
9) tütarlaste rahvariiete komplekti laenutus 22.00 eurot;
10) noormeeste rahvariiete komplekti laenutus 21.00 eurot;
11) rahvariideseeliku laenutus 6.00 eurot;
12) rahvariidepõlle laenutus 4.00 eurot;
13) rahvariidepluusi laenutus 4.00 eurot;
14) rahvariidetanu laenutus 4.00 eurot;
15) rahvariidevöö laenutus 4.00 eurot;
16) rahvariidepükste laenutus 5.00 eurot;
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17) rahvariidevesti laenutus 4.00 eurot;
18) rahvariidemütsi 4.00 eurot;
19) rahvariidepõlvikute paari laenutus 4.00 eurot;
20) kõnnikepi paari laenuus üheks tunniks 1.00 eurot;
21) lamineerimine A4 leht 0.50 eurot;
22) lamineerimine A3 leht 1.00 eurot;
23) paljundus A4 must-valge leht 0.10 euro;
24) paljundus A3 must-valge leht 0.20 eurot;
25) paljundus A4 värviline leht 0.40 eurot;
26) paljundus A3 värviline leht 0.80 eurot;
27) suusavarustuse laenutus (suusad, kepid ja saapad) üheks tunniks 3.00 eurot;
28) suusavarustuse laenutus (suusad, kepid või saapad) üheks tunniks 1.00 eurot;
29) videoprojektori laenutus ööpäev 32.00 eurot;
30) võimlemismati laenutus ööpäev 3.00 eurot;
31) õpilaspileti dublikaadi väljastamine 1.30 eurot.
§ 3. Kuressaare Gümnaasiumi sümboolika müügihinnad
Kuressaare Gümnaasiumi sümboolikaga esemeid müüakse järgmiste hindadega:
1) helkur 1.10 eurot;
2) kruus 3.50 eurot;
3) pastapliiats 2.00 eurot;
4) püksirihm 18.60 eurot;
5) rinnamärk 6.70 eurot;
6) saunalina 16.00 eurot;
7) tekkel 18.00 eurot.
§ 4. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse
tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018.
/allkirjastatud digitaalselt/
Marili Niits
abivallavanem
vallavanema ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Liis Juulik
vallasekretär
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