
                          

KOHTLA-JÄRVE   LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Kohtla-Järve                                                                                         8. märts 2016 nr 149

Ahtme Klubi teenuste hindade kinnitamine

Kohaliku  omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, Kohtla-Järve linna põhimääruse
§ 19 lõike  2  punkti  6,  „Ahtme Klubi  põhimääruse“  §  8  lõike  3  ja   Ahtme Klubi  direktori
kohusetäitja 16. veebruari 2016. a taotluse nr 2-5.15/494 alusel  Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b :

1.   Kinnitada alates 8. märtsist 2016. a Ahtme Klubi teenuste hinnad alljärgnevalt:
1.1 Ruumide rentimine: 

1.1.1 vaatesaal 29 eurot /tund
(sh  vaatesaali  valgustehniline  teenindamine  olemasoleva  statsionaarse
varustusega,  lava  ja  abiruumid,  kassapidaja  teenus,  riietehoiu  ja  kontrolöri
teenus, rendile antud ruumid puhastatakse enne ja peale üritust rendileandja
poolt); 

1.1.2 tantsusaal  26 eurot /tund
(sh  tantsusaali  valgustehniline  teenindamine  olemasoleva  statsionaarse
varustusega, kassapidaja teenus, riietehoiu ja kontrolöri teenus, rendile antud
ruumid puhastatakse enne ja peale üritust rendileandja poolt). 

Märkus: punktis 1.1 nimetud teenuste hindadele ei lisandu käibemaksu.

1.2 Helitehniline teenindamine olemasoleva statsionaarse varustusega ja helitehniku 
          kasutamine ürituste korraldamisel 13  eurot  /tund

     (sh võimenduse ja akustika komplekt, mikrofon, mikseripult, helitehniku töö).

1.3    Helisalvestusstuudio teenused (sh lindistus ja salvestus) 51 eurot /tund.

1.4    Tellitud õhtud (ettevõtted ja asutused)  243  eurot
/tund.

(sh valgus-ja helitehniline teenindamine olemasoleva statsionaarse varustusega,
riietehoiu  teenus,  tantsuprogramm  koos  diskoriga  ja  meelelahutuskava,  rendile
antud ruumid puhastatakse enne  ja peale üritust rendileandja poolt).

Märkus: punktides 1.2-1.4 nimetud teenuste hindadele lisandub käibemaks.

2. Punktides 1.1 ja 1.3 võimaldada linnavalitsuse hallatavatele asutustele tasuta teenust
või kohaldada kokkuleppehindu. 

3. Punktides  1.1  ja  1.3  võimaldada  sotsiaalasutustele  tasuta  teenust  või  kohaldada
kokkuleppehindu. 

4. Ahtme  Klubi  poolt  kultuuriline  teenindamine  (teemaüritused,  lastesüritused,
kontsertkollektiivide  esinemised,  tantsuõhtud,  ballid,  tähtpäeva  sündmused,  esitlus-ja
reklaamiüritused,  konverentsid,  koosolekud,  meelelahutusüritused)  toimub
kokkuleppehindade alusel. 



5. Ahtme Klubi  poolt  korraldatavate  tasuliste  etenduste  või  ürituste  piletite  hinnad  kuni
15  eurot  kinnitab  Ahtme  Klubi  direktor.  Piletite  hinnad  üle  15  euro  kinnitatakse
linnavalitsuse korraldusega. 

6. Tunnistada  alates  8.  märtsist  2016.  a  kehtetuks   Kohtla-Järve  Linnavalitsuse
7. detsembri 2010. a korraldus nr 997 „Ahtme Klubi teenuste hindade kehtestamine“.

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Käesolevat  korraldust  on  võimalik  vaidlustada  30  päeva  jooksul  teadasaamise  päevast
arvates  vaide  esitamisega  Kohtla-Järve  Linnavalitsusele  haldusmenetluse  seaduses
sätestatud  korras  või  kaebuse  esitamisega  Tartu  Halduskohtu  Jõhvi  kohtumajja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jevgeni Solovjov
linnapea                   Vadim Vilde
                                                                                                               linnasekretär        


