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Teenuste hindade ja hooldajatoetuse suuruse kehtestamine

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike l, Kihelkonna
Vallavolikogrt 30.03.2016 miiiiruse nr 7 ,,Kihelkonna Kooli p6himtiiirus" $ 11 l6ike 6 ning
Kihelkonna Vallavolikogu 08.02.2008 miiiiruse nr 2 ,,Hooldajatoetuse mii[ramise ja maksmise
kord" $ 15 l6ike 4 alusel.

$ 1. Teenuste hinnad Kihelkonna Kooli ruumide ja territooriumi kasutamisel
Kehtestada Kihelkonna Kooli ruumide ja territooriumi kasutamiseks jiirgmised hinnad:
1) Kooli v6imla iliir 7 eurot tund;
2) Klassi i.itir 3.50 eurot tund;
3) Koridori iiiir 3.50 eurot tund;
4) Sridgisaali tiiir koos k66gi teenustega 35 eurot kord;
5) Korigi teenuse kasutamine 10 eurot kord;
6) Kohviku kasutamise i.ii.ir koos kridgi teenustega 35 eurot kord; kriogi teenusteta 25 eurot kord;
7) Oobimine koolimajas 3 eurot inimene/1 (tiksjoo;
8) Telkimine kooli territooriumil koos WC kasutamise ja pesemisvdimalustega 2.50 eurot
inimene/1 (tiks) rjri.

$ 2. Toidupfleva maksumus lasteaia lastele
Kehtestada lasteaia lastele toidupiieva maksumuseks 1 euro lapse kohta, sellest moodustab 25%
hommikusritik hinnaga 0.25 eurot, 25o/o lhtuoode hinnaga 0.25 eurot ning 50% lduna hinnaga
0.50 eurot.

$ 3. Toidupiieva maksumus 6pilastele
Kehtestada Kihelkonna Kooli 6pilastele koolilduna maksumuseks 0.78 eurot, hommikusoogi
maksumuseks 0.30 eurot ja pikapiievariihma 6htuoote maksumuseks 0.30 eurot.

$ 4. Toitlustusteenuse hinnad koolis
(l) Kehtestada Kihelkonna Kooli sdoklas (v.a. dpilased) l6una maksumuseks 2 eurot/portsjon,
1 euro/0,5 portsjonit ja dhtuoote maksumuseks 0.60 eurot.
(2) Gruppide toitlustamisel hinnad kokkuleppel asutuse juhatajaga.



$ 5. Veevarustuse-.ia heitvee hindade kehtestamine Viki kiilas
Kehtestada veevarustuse- ja heitvee hinnad Viki ki.ilas jiirgmiselt:
l) Fiiiisilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.40 eurot m3.
2) Juriidilistel isikutel vesi 1.38 eurot m3 ja kanalisatsioon 2.74 eurotm3.

$ 6. Hooldajatoetuse suurus
Kehtestada hooldaj atoetuse suurused j 2irgm i selt :

1) l8-aastase ja vanema puudega inimese hooldajale v6i eestkostjale, juhul kui hooldatav vajab
kdrvalabi, juhendamist, jdrelvalvet v6i hooldust 66p[evaringselt, maksta hooldajatoetust 26 eurot
kuus.
2) l8-aastase ja vanema puudega inimese hooldajale v6i eestkostjale, juhul kui hooldatav vajab
kdrvalabi, juhendamist, jiirelvalvet v6i hooldust iga piiev vdi harvem, maksta hooldajatoetust
I 5.60 eurot kuus.

$ 7. Miiiiruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavalitsuse 08.03.2012 miiiirus nr 3 ,,Toidupiieva
maksumuse, teenuse ja toetuse hindade kehtestamine".

$ 8. Miiiiruse j6ustumine
Miiiirus jdustub kolmandal piieval piirast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates
01.12.2016.
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