
 

 
 

 
        
 

 

 

Kuressaare 11.01.2022 nr 2-3/31 

 

 

 

Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kihelkonna Kooli tasuliste teenuste hinnakirja 

kehtestamine 

 

 

Kihelkonna Kooli (registrikood 75022095, aadress Kooli 1 Kihelkonna alevik, 93401, Saaremaa 

vald, Saaremaa) direktor Kai Kallas esitas Saaremaa Vallavalitsusele 03.01.2022 taotluse 

Kihelkonna Kooli tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamiseks.  

 

Kihelkonna Kooli põhimääruse § 17 reguleerib õppekavavälise tegevuse korraldamist. Koolil on 

õigus osutada § 17 lõikes 4 loeteletud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab põhimääruse § 

17 lõike 5 kohaselt vallavalitsus. 

 

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja 

Saaremaa Vallavolikogu 27. mai 2021. a määruse nr 14 „Kihelkonna Kooli põhimäärus“ § 17 

lõiked 4 ja 5, Saaremaa Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Kehtestada Kihelkonna Kooli tasuliste teenuste hinnakiri alljärgnevalt: 

1.1.Toitlustamine: 

1.1.1. pikapäevarühma toitlustamine 0.60 eurot toidukord; 

1.1.2. toitlustamine väljaspoole kooli 2.00 eurot toidukord; 

1.1.3. gruppide toitlustamisel hind kokkuleppel. 

1.2.Ruumide rent: 

1.2.1. võimla rent 8.00 eurot tund; 

1.2.2. klassi või koridori rent 4.00 eurot tund; 

1.2.3. söögisaali rent 10.00 eurot tund; 

1.2.4. köögi kasutamine 10.00 eurot tund; 

1.2.5. ööbimine koolimajas koos voodipesu kasutamisega 8.00 eurot 1 inimene/ 1öö; 

1.2.6. ööbimine koolimajas ilma voodipesu kasutamiseta 6.00 eurot 1 inimene/ 1öö; 

1.2.7. telkimine kooli territooriumil koos wc ja pesuruumide kasutamisega koolimajas 4 eurot 1 

inimene / 1 öö. 

2. Hinnakirjas kehtestatud hinnad on teenuse või kauba tarbijale lõplikud, vajadusel peetakse 

summast kinni käibemaks. 

3. Hallatava asutuse juhil on õigus kohaldada käesolevast hinnakirjast erinev kokkuleppeline 

hind või jätta teenuse eest tasu võtmata arvestades teenuse iseloomu vastavust avalikule 

huvile, sihtgruppi, toimumise aega ja kestvust tingimusel, et teenuse saaja ei kasuta tasuta või 

alandatud hinnaga saadud tingimusi kommertstulu saamise eesmärgil. 

4. Nii tasuta kui tasuliste teenuste osutamise ja ruumide kasutusse andmise kohta peetakse 

hallatavas asutuses dokumenteeritud registrit, kus kajastuvad järgnevad andmed: 

4.1.teenuse osutamise aeg ja koht; 

4.2.teenuse sisu; 

4.3.teenuse saaja andmed; 
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4.4.teenuse hind ning põhjendus hinnakirja erisuse rakendamise kohta. 

5. Käesoleva korralduse punktis 4 nimetatud registri kinnitab hallatava asutuse juht allkirjaga 

iga kuuliselt. 

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

7. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades 

vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 

esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise 

päevast. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Madis Kallas (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Kaire Müür 

 jurist vallasekretäri ülesannetes 


