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Lohusuu Kooli ja Voore Põhikooli
ruumide rendihinna kehtestamine

Vastu võetud 06.06.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja § 31 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Käesoleva määrusega sätestatakse Lohusuu Kooli ja Voore Põhikooli tasuliste teenuste hinnad.

§ 2. Teenuste hinnad

 (1) Määrata Lohusuu Kooli ja Voore Põhikooli ruumides osutatava teenuse hinnad järgmiselt:
 1)  supp ja magustoit – 2,50 eurot inimese kohta kohapeal söömisel, toidu kaasa võtmisel on hind 2,70 eurot
inimese kohta;
 2)  praad, salat ja vesi – 3,00 eurot inimese kohta kohapeal söömisel, toidu kaasa võtmisel on hind 3,20 eurot
inimese kohta;
 3)  põrandamajutus madratsil kooli ruumides – 5,00 eurot ööpäev inimese kohta koos duširuumi kasutusega;
 4)  arvutiklassi rent – 10,00 eurot/tund;
 5)  projektori kasutamine – 1,00 euro/tund või 10,00 eurot/ööpäev;
 6)  köögi ja söögisaali rent koosviibimisteks – 20,00 eurot/tund;
 7)  köögi ja söögisaali kasutamine (8-24 tundi) – 160,00 eurot;
 8)  spordisaali rent koosviibimisteks koos köögi kasutamisega – 25,00 eurot/tund;
 9)  spordisaali kasutamine – 5,00 eurot/tund ning 7-24 tundi ja enam 35,00 eurot/ööpäev;
 10)  spordisaali kasutamine laste treeninguteks – tasuta;
 11)  sauna kasutamine – 7,00 eurot/tund;
 12)  spordisaali kasutamine treeninguteks Mustvee valla elanikele (sh duširuumi kasutamine) – 5 eurot/tund
grupile (olenemata osalejate arvust);
 13)  spordisaali kasutamine treeninguteks Mustvee valla elanikule (sh duširuumi kasutamine) 1 euro/tund;
 14)  spordisaali kasutamine treeninguteks mitte Mustvee valla elanikele (sh duširuumi kasutamine) – 15 eurot/
tund grupile (olenemata osalejate arvust);
 15)  spordisaali kasutamine treeninguteks mitte Mustvee valla elanikule (sh duširuumi kasutamine) 5 eurot/
tund.

 (2)Kooli direktoril on õigus § 2 lõike 1 punktidele 4-12 rakendada põhjendatud juhtudel soodustust kuni 50
protsenti kehtestatud hindadest.

 (3)Toitlustuse eest tasumine toimub sularahas koolide sööklates või Mustvee Vallavalitsuse poolt esitatud arve
alusel.

§ 3. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Rudissaar
Vallavanem

Daisy Utsar
Vallasekretär
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