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KA RKSI VALD
KARKSI VALLAVALITSUS

KORRALDUS

22. aprtll2}I3 rc 146

Karksi-Nuia

Karksi, Lilli ja Tuhalaane Kiilamajade
teenuste hindade kehtestamine
Vdttes aluseks ,,Kohaliku omavalitsuse korraldtrrse sead.use" $ 6 l6ike 2 ju $ 30 l6ike

3

1.

Kinnitada Karksi, Lilli ja Tuhalaane Kiilamajade poolt osutatavate teenuste hinnad
vastavalt lisale 1. maist 2013. a.

2.

Korraldus j6ustub 25. aprillil 2013. a.

3.

Vallavalitsuse kantseleil avalikustada korraldus vallavalitsuse teadetetahvlil.ja teha
teatavaks Karksi, Lilli ja Tuhalaane Ktilamaiadele.

4.

Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
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2. Karksi Kiilamaja
3. Lilli Kiilamaja
4. Tuhalaane Ktilamaja
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Karksi, Lilli ja Tuhalaane kiilamajade poolt osutatavate teenuste hinnad

L Ruumide ja inventari kasutamine
1.1 kiilamaja saali kasutamine
1.2 du5iruumi kasutamine (Tuhalaane, Lilli)
1 .3 pesumasina kasutamine (Tuhalaane)
1.4 keraamikaahju kasutamine (Tuhalaane)

2,

4.

.

iihe korra kohta;
euro iihe korra kohta;
5 eurot i.ihe pdletuskorra kohta.
1 euro

I

Huviringides osalemine
2.1 krilamajas tegutsevad Eesti rahvakultuuri ringid
2.2 kdamajas te gutsevad teised huviringid

3.

5 eurot tihe tunni kohta;

osalemine tasuta;
I euro kuus osaleja kohta,

Printimine ja paljundamine (vastavalt tehnilistele vdimalustele)
3.1 A4 must-valge 1 lk tihepoolne
0,06 eurot;
3.2 A4 vZirviline I lk tihepoolne
0,64 eurot;
3.3 ,{3 must-valge 1 lk i.ihepoolne
0,32 eurot;
3.4 A3 v[rviline I lk iihepoolne
1,28 eurot.

Soodustuste rakendamine
Karksi valla elanikele (rahvastiku registri andmetel) isiklikeks perekondlikeks
tiihtpiievadeks v6ib rakendada ktilamaja saali ja abiruumide kasutamise paketihinda 25
eurot kord.
4.2. Vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele antakse ruumid i.irituste
korraldamiseks tasuta.
4.3. Ktilas tegutsevatele mittetulundustihingutele.ja sihtasutustele iirituste korraldamisel
antakse ruumid tasuta.
4.4. Ruumide kasutusse andmise otsustab kiilamaja juhataja, kes sdlmib kasutajaga lepingu
ja korraldab arve sissen6udmise.
4.5. Muud v6imalikud teenuste hinnad lepitakse kokku kasutajaga lepingu s6lmimisel.
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