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l. Kinnitada Saaremaa Uhisei.imnaasiumi tasuliste teenuste hi

1.1 Biirooteenuste hinnad
Palj undus j a printimine

,A4 mustvalge iihepoolne
,A4 mustvalge kahepoolne
A'3 mustvalge ilhepoolne
A.3 mustvalge kahepoolne
,A4 viirviline iihepoolne
,44 vZirviline kahepoolne
,A3 viirviline iihepoolne
A3 vlirviline kahepoolne

Videoproj ektori laen utus
Lamineerimine A4

1.2 Ruumide iiiirihinnad
Klassiruum
Arvutiklass
Auditoorium
Aula
Aula koos heli- ja valgustehnikaga
V6imla
Kaminasaal
Kaminasaal koos saunaga
Sriokla

l3 Opilaskodu/hosteli hinnad kiilastajatele
Majutuskoht I -kohalises toas:

N-L
P_K

Maj utuskoht 2-kohalises toas :

N-L
P_K

Maj utuskoht 4-kohal i ses toas :

N-L
P_K

Lisavoodi majutustuppa
DuSi kasutamine (mitrekl iendid)
Pesupesemine
WC kasutamine (mittekliendid)

tund
tund
tund
tund
tund
tund
6htu
6htu
tund

Utrit<

leht
leht
leht
leht
leht
leht
leht
leht
oopZiev
leht

ciopiiev
o6piiev

odpiiev
66ptiev

oopiiev
odpiiev
6opiiev
kord
masinatiiis
kord
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nakiri alljtirgnevalt:

Hind

0.10 €
0.15 €
0.15 €
0.30 €
0.40 €
0.60 €
0.60 €
1.00 €
32.00 €
0.50 €

10.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
50.00 €
20.00 €
55.00 €
75.00 €
15.00 €

24.00 €
21.00 €

18.00 €
r 6.00 €

r 3.00 €
I 1.00 €
9.00 €
2.00 €
3.50 €
0.20 €



opilaskodu administraatoril on koosk6lastatult haldusjuhiga d
kuni l5 %.

1.4 Opilaskodu/hosteli hinnad Kuressaare linna
Majutuskoht I -kohalises toas
Majutuskoht 2-kohalises toas
Majutuskoht 4-kohalises toas
Pesupesemine

Majutuskoht 2-kohalises toas
Majutuskoht 4-kohalises toas
Pesupesemine

1.6 Toitlustamise hinnad
Ohtusook hostelis elavale Kuressaare linna

1.5 Opilaskodu/hosteli hinnad muude koolide dpilastele
Majutuskoht I -kohalises toas kuu

kord
6pilasele kord

kord

iildharid
kuu
kuu
kuu
masinatiiis

kuu
kuu
masinatiiis

tund
tund
tund
odpiiev

paaristund
paaristund
paaristund
ooptiev

6ppekuu
komplekt
tund osalei
odpiiev
o6piiev
odpiiev
tool/oopiiev
Iaud/ooptiev
6ppeaasta

Muud toiduhinnad kalkuleerib toitlustusjuht vastavalt tooraine

1.7 Staadioni kasutuse ja
Staadioni kasutus

spordivarustuse laenutuse hinnad

tildhariduskooli dp ilasele
Ohtusook hostelis elavale muu kooli
Hommikusddk hosteli kUlastaiatele

Staadioni kasutus koos valgustusega
Minivtiljaku kasutus
Vdimlemismatid
Suusavarustus:

suusad

saapad

suusakepid
Kiiimiskepid

1.8 Muud hinnad
Kodudpe lapsevanema soovil
Eelkooli materjalid ja dppevahendid
Tasulised ringid
P6randamajutus
Hel itehn ikakomp lekti laenutus
Trumm ikomplekti laenutus
Aula toolide laenutus
Aula laudade laenutus
6pilaspileti hooldustasu
Lipsundel (mUUk)
Rinnandel (mUUk)

tukk
tukk

1.9 Keskkonnahariduskeskuse dppeprogrammide hinnad
Ktibassaaret avastamas
Hiilgeretk 

rqrrrqD Programm

Raba kui elukeskkond Programm

Saaremaa taimestik Programm

vee-elustik tiigis ja jiirves ilffi:ilil
Saaremaa pankrannikute elukeskkond programm
Seen, sammal, sdnajalg programm

us alandada teenuse hinda

e 6pilastele
85.00 €
65.00 €
55.00 €
2.00 €

97.00 €
74.00 €
63.00 €
2.00 €

1.20 €
1.45 €
4.00 €

innale.

15.00 €
22.00 €
12.00 €
3.00 €

0.50 €
0.50 €
0.50 €
1.00 €

60.00 €
10.00 €
2.00 €.

3.00 €
150.00 €
40.00 €
1.00 €
2.00 €
1.00 €
r 0.00 €
10.00 €

150.00 €
120.00 €
120.00 €
90.00 €
70.00 €
200.00 €
60.00 €



Taimed metsaas ja puisniidul programm
Harilaid - rannikumeri, k6red, tiivikud proirum
Sdrve looduskooslused
Abruka saare loodu, orogramm

Lisaained toidus Programm

Lemmikloomad kodus j atanavat iffiililKalad - viilistunnused ja siseehitus programm
Uurim e kaarti ja tim brust
Teadusteatri eiendus n""fflt
Teadus liibi binokulaari
Mesilasvaha kuiinalde 6pituba ff"j:H*
Toorjuustu 6pituba
vannipallide dpituba Programm

Kehakoorija dpituba iJij:lT'
Sritisetdrjevahendi dpituba inimene
Deodorandi dpituba
Kreemi dpituba iJlj:lT'
Huulepalsami 6pituba
Seebi bpitubu ' 

"""* Programm

pilliroog ja selle kasutamine 
programm

Hin navah eri itu pun, f on 6p itoa I iib iviij al o i g", n'afr.Tffi Tt
vastavalt 6pitoas kasutatavatele materialidele.

J.

5.

2. Kool vdib vahendada teklite ja ptievikute mtiiikitoodalt
vaheltkasu.

Kool v6ib vahendada mehaaniliste vigastuste jms t6ttu kas
asendus-dpilaspiletite miiUki, saamata ise vaheltkasu. (Tav

4' Asutuse juhil on 6igus kehtestada kiiesorevast hinnakirjast
arvestades Urituse iseloomu, sihtgruppi, toimumise aega ja

Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavaritsuse l g. oktoc
,,Saaremaa Uhisgtimnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiria

6. Korraldus j6ustub teatavakstegemisest.

(allkirj astatud digitaalselt)
Madis Kallas
linnapea

Saata: Diana Traumann
Saaremaa Uhisgiimnaasium syg@syg.edu,ee
6ilme Salumiie
Helen Vainula

70.00 €
150.00
120.00 €
120.00 €
75.00 €
45.00 €
75.00 €
45.00 €
90.00 €
30.00 €
3.00-s.00 €
50.00 €
60.00 €
10.00 €
5.00 €
60.00 €
7.00-15.00 €
40.00 €
36.00- 140.00 €
75.00 €

nnitatud h innavahemiku pllfes

anemale, saamata ise

iskdlbmatuks muutunud
ilaspilet on dpilasele tasuta).

kokkuleppeline hind
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estamine"

astatud digitaalselt)(allki
Eero
linn



Saaremaa Vallavalits

Korraldus
Kuressaare

Korralduse muutmine

V6ttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

Saaremaa Vallavalitsus annab k o r r a I d u s e:

|. Teha muudatus Kuressaare Linnavaritsuse 17. oktoobri 2017.
kehtestatud saaremaa uhisgumnaasiumi tasuliste teenuste hi
korralduse punkt I .8 alljiirgnevalt:

,,1.8 Muud hinnad
Kodu6pe lapsevanema soovil
Eelkooli materjalid ja dppevahendid
Tasulised ringid
Pdrandamajutus
Helitehnikakomplekti laenutus
Trumm ikomplekti laenutus
Aula toolide laenutus
Aula laudade laenutus
0pi laspi leti hooldustasu
Lipsun6el (mUUk)
Rinnandel (mUiik)

1a! lk iliastatucl el igir:r*.lselt;
Madis Kallas
vallavanem

Ko'aldus jdustub teatavakstegemisest ja seda on vdimalik va
Kuressaare Linnavalitsuses (93819 Kuressaare, Tallinna tn l0
Piirnu kohtumajas (80090 piimu, RUtftli rn l9) 30 ptieva joo
teatavakstegemisest.

2.

6ppekuu
komplekt
tund osalejale
6optiev
6opZiev

6ripiiev
tool/ooptiev
laud/oopiiev
6ppeaasta
riikk
rukk

Eero
Ku

Saata: rahandusosakond
Saaremaa Uhisgilmnaasium syg@syg.ede,ee
haridusosakond oilme.salumae@J<uressaare.ee

$301g

14. november 2017 \r 36

korraldusega nr 572
kirjas ja sdnastada

60.00 €
10.00 €
r.00-3.00 €
3.00 €
r 50.00 €
40.00 €
r.00 €
2.00 €
1.00 €
10.00 €
10.00 €"

lustada vaide korras
vdi Tallinna Halduskohtu
I arvates korralduse

(allkiqi tatucl cligitaalselr;

re linnasekretiir


