
 
                                                                                                                                         

KORRALDUS 

 

Iisaku          02. juuli 2020 nr 327 

 
Tasuliste eriteenuste hindade ja ruumide kasutusse andmise hindade kehtestamine 

Alutaguse Huvikeskuse struktuuriüksustes 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3, Alutaguse 

Vallavolikogu 25.04.2019. a määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord“ § 23 lõigete 2 

ja 3, Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 115 „Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus“ 

§ 15 lõike 2 punkti 3 ja Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020. a määruse nr 130 „Alutaguse valla 

raamatukogude kasutamise eeskiri“ § 2 lõike 2, § 7 lõike 2 punkti 2 alusel ja lähtudes Alutaguse 

Huvikeskuse juhataja Ingrid Spitzi ettepanekust, Alutaguse Vallavalitsus annab  

 

KORRALDUSE: 

 

1. Kehtestada Alutaguse Huvikeskuse struktuuriüksustena olevates raamatukogudes tasuliste 

eriteenuste hinnad järgmiselt: 

 

1.1. Printimine ja kopeerimine 

 

 Must-valge Värviline 

Ühepoolne koopia formaadis A4 0,10 eurot/leht 0,20 eurot/leht 

Kahepoolne koopia formaadis A4 0,20 eurot/leht 0,30 eurot/leht 

Ühepoolne koopia formaadis A3 0,30 eurot/leht 0,40 eurot/leht 

Kahepoolne koopia formaadis A3 0,40 eurot/leht 0,50 eurot/leht 

 

1.2. Skaneerimine – 0,20 eurot/leht. 

 

1.3. Viivis tähtajaks tagastamata teavikute eest – 0,05 eurot kalendripäeva kohta. 

 

2. Kehtestada Alutaguse Huvikeskuse struktuuriüksustes ruumide kasutusse andmise hinnad 

järgmiselt: 

 

2.1 Mäetaguse rahvamajas: 

2.1.1 suur saal – 20 eurot tund; 

2.1.2 suur saal koos köögiga – 30 eurot tund; 

2.1.3 lava + valgustus – 6 eurot tund; 

2.1.4 peegelsaal – 15 eurot tund. 

 

2.2 Kiikla rahvamajas: 

2.2.1   väike saal (mahutab kuni 40 inimest) – 15 eurot tund; 

2.2.2 väike saal koos köögiga – 20 eurot tund; 

2.2.3 suur saal – 15 eurot tund; 

2.2.4 suur saal koos köögiga – 30 eurot tund. 

 



2.3 Pagari seltsimajas: 

2.3.1 saali üür seminariks, koolituseks koos tehnikaga – 10 eurot tund, 70 eurot päev (8 tundi); 

2.3.2 saali üür peoks – 15 eurot tund, 110 eurot päev (8 tundi); 

2.3.3 saali üür koos köögi ja köögitarvikutega – 20 eurot tund, 150 eurot päev; 

2.3.4 saali üür rohkem kui 8 tundi või koos majutusega – 200 eurot. 

 

2.4       Iisaku rahvamajas: 

2.4.1 suur saal – 10 eurot tund, alates 5. tunnist – 8 eurot tund; 

2.4.2 väike saal – 8 eurot tund, alates 5. tunnist – 6 eurot tund; 

2.4.3 saali üür peoks – 12 eurot tund, alates 5. tunnist – 10 eurot tund. 

 

2.5 Tudulinna kogukonnamajas: 

2.5.1 kogukonnamaja saal – 10 eurot tund; 

2.5.2 rahvamaja saal – 10 eurot tund; 

2.5.3 II korruse ruum 12 m2 (endine direktori kabinet) – 5 eurot tund; 

2.5.4 II korruse ruum 25 m2 (endine õpetajate tuba) – 5 eurot tund. 

 

2.6 Kurtna raamatukogu-seltsimajas: 

2.6.1 saali üür (mahutab 50 inimest) koos esitlustehnikaga – 20 eurot tund; 

2.6.2 saali üür ilma esitlustehnikata – 15 eurot tund. 

 

2.7 Alajõe raamatukogus: 

2.7.1 saali üür (mahutab kuni 20 inimest) koos esitlustehnikaga – 15 eurot tund; 

2.7.2 saali üür ilma tehnikata – 10 eurot tund; 

2.7.3 lauanõude kasutamine – 20 eurot päev. 

 

2.8 Kuremäe raamatukogus: 

2.8.1 saali üür (mahutab kuni 20 inimest) koos esitlustehnikaga – 15 eurot tund; 

2.8.2 saali üür ilma tehnikata – 10 eurot tund. 

 

3. Ruumide kasutuse aega arvestatakse ürituse algusest kuni ruumide üleandmiseni peale ürituse 

lõppu. 

 

4. Kehtestada soodustuste rakendamine järgmiselt: 

4.1. vallavalitsusele, tema hallatavatele asutustele ja vallas tegutsevatele vabaühendustele antakse 

ruumid tulu mitteteenivate ürituste korraldamiseks tasuta; 

4.2. valla kodaniku kaarti omavatele Alutaguse valla elanikele (rahvastikuregistri andmetel) 

isiklikeks perekondlikeks tähtpäevadeks antakse ruumid soodustusega kuni 20 %. 

 

5. Kehtestada majutuse hinnad Pagari seltsimaja hostelis järgmiselt: 

5.1. majutus 15 eurot inimene/öö; 

5.2. majutus alates 3-ndast ööst 10 eurot inimene/öö; 

5.3. lisavoodi 6 eurot. 

 

6. Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavalitsuste korraldused: 

6.1. Iisaku Vallavalitsuse 11.09.2013 korraldus nr 159 „Tasuliste teenuste hindade kehtestamine 

Iisaku Raamatukogus“; 

6.2. Iisaku Vallavalitsuse 24.09.2010 korraldus nr 231 „Iisaku rahvamaja ruumide kasutusse 

andmise hindade kehtestamine" 



6.3. Illuka Vallavalitsuse 25.09.2017 korraldus nr 203 „Illuka mõisakompleksi ja Kurtna 

Seltsimaja teenuste hinnakirja kinnitamine“; 

6.4. Mäetaguse Vallavalitsuse 17.09.2014 korraldus nr 195 „Mäetaguse Huvikeskuse teenuste 

hinnakirja kinnitamine“; 

6.5. Mäetaguse Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldus nr 116 „Mäetaguse Vallavalitsuse 17.09.2014 

korralduse nr 195 „Mäetaguse Huvikeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine“ osaline muutmine“. 

 

7. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavalitsusele haldusmenetluse 

seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale 

halduskohtu menetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva 

korralduse teada saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest 

teada saama. 

 

8. Korraldus jõustub 2020. aasta 1. augustist. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/        

Tauno Võhmar    /allkirjastatud digitaalselt/  

Vallavanem    Lia Teeväli 

        Vallasekretäri abi vallasekretäri ülesannetes  
 


