
 
 

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS 
 

 

KORRALDUS 

 

Põltsamaa 21.12.2020 nr 2-3/2020/440 

 

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine 

 

  

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi teenuste hinnad kehtestati 30.11.2020 Põltsamaa Vallavalitsuse 

korraldusega nr 2-3/2020/388, kusjuures uus hinnakiri pidi kehtima hakkama 01.01.2021. 

 

14.12.2020 esitas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor taotluse (registreeritud dokumendiregistris  

nr 10-3/2020/2125-1 all) alates 01.01.2021 kehtima hakkavasse hinnakirja lisada VR-seadmete ja 

kuumajoogi automaadi toodete hinnad. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 järgi kehtestab vallavalitsus korraldusega 

valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.  

 

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse    

§ 64 lõigete 1 ja 2 ning § 70 lõike 1 alusel. 

 

1. Kehtestada alates 01.01.2021 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poolt osutatavate teenuste hinnad 

järgmiselt: 

 

Üksus ja teenus Ühik Hind 

1.1. Kantselei     

1.1.1. kiipkaart, kiip tk 5 eurot 

1.1.2. lõputunnistuse duplikaat tk 7 eurot 

1.1.3. kuumajoogi automaat tops 0,50 eurot 

1.2. Raamatupidamine 

  1.2.1. õpilaskodu üür töötajatele kuutasu 20 eurot 

1.2.2. pikapäevarühma osalus kuutasu 3 eurot 

1.2.3. aula rent tund 20 eurot 

1.2.4. võimla rent tund 15 eurot 

1.2.5. arvutiklassi rent tund 25 eurot 

1.2.6. esitlustehnika rent tund 10 eurot 

1.2.7. klassiruumi rent tund 8 eurot 

1.2.8. majutus õpilaskodus ööpäev 10 eurot 

1.2.9. majutus klassiruumis ööpäev 5 eurot 

1.3. Huvijuhid 

  1.3.1. värviline print leht 1 euro 

1.3.2. tavaprint leht 0,30 eurot 

1.3.3. uurimistöö print (mustvalge) leht 0,20 eurot 



1.4. Raamatukogu 

  1.4.1. koopia A4 leht 0,30 eurot 

1.4.2. koopia A4 kahepoolne leht 0,40 eurot 

1.4.3. koopia A3 leht 0,40 eurot 

1.4.4. koopia A3 kahepoolne leht 0,50 eurot 

1.5. Haridustehnoloog 

1.5.1. VR (virtuaalreaalsuse) seade koos 

tarkvaraga. ööpäev 15 eurot 

1.5.2. Juhendatud tunni läbi viimine VR 

seadmetega (sisaldab VR seadmete renti). tund 75 eurot 

1.5.3. Trahv seadme füüsilise rikkumise ja 

tarkvara muutmise eest (ilma seadme haldaja 

nõusolekuta). seade 20 eurot 

 

2. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 30.11.2020 korraldus nr 2-3/2020/388 „Põltsamaa  

Ühisgümnaasiumi teenuste hindade 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) 

Andres Vään (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Janne Veski 

 vallasekretär 

 

 

Korraldus saadetakse: 

1. Põltsamaa Ühisgümnaasium, info@poltsamaa.edu.ee; 

2. rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar; 

3. abivallavanem Karro Külanurm; 

4. raamatupidaja Eimi Kaasik; 

5. haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters. 


