PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

14.12.2021 nr 2-3/2021/395

Põltsamaa Halduse teenuste hindade kehtestamine
Põltsamaa Halduse juhataja esitas 01.12.2021 kirjaga nr PH 3-1/2021/202-1 Põltsamaa
Vallavalitsusele taotluse (registreeritud dokumendiregistris 01.12.2021 nr 14-5/2021/1911-1) tasuliste
teenuste hindade kehtestamiseks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Põltsamaa Halduse põhimääruse § 8 lõike 2
järgi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad. Põltsamaa
Vallavalitsuse 17.06.2019 korralduses nr 2-3/2019/283 „Põltsamaa Halduse teenuste hindade
kehtestamine“ toodud hinnad ei ole kooskõlas turusituatsiooniga ning seetõttu vajavad muutmist.
Põltsamaa Halduse taotluses toodud tasuliste teenuste hinnad sisaldavad ühe töötaja ja kasutatavate
põhitöövahendite kulu. Kilometraaži arvestus algab väljasõidust sõiduki parkimiskohast ning lõpeb
saabumisega parkimiskohta tagasi.
Täiendavalt soetas Põltsamaa Haldus 2021. aastal tõstukauto MAN, millele pole veel hindasid
kehtestatud.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 2, Põltsamaa Vallavolikogu
28. juuni 2018 määruse nr 39 „Põltsamaa Halduse põhimäärus“ § 8 lõike 2 ja Põltsamaa Halduse
01.12.2021 taotluse alusel.
1. Kehtestada alates 01.01.2022 Põltsamaa Halduse poolt osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.

Teenus
Muru niitmine niidukiga väikestelt ja keerukatelt pindadelt (1 tund)
Muru niitmine niidukiga suurtelt lagedatelt pindadelt (1 hektar)
Muru niitmine trimmeriga (1 tund)
Mootorsaetöö (1 tund)
Muud käsitsi tehtavad heakorra- ja haljastustööd (1 tund)
Ehitus- ja remonditööd ning avariide kõrvaldamine (1 tund)
Ratastraktoriga VALTRA N103 (koos põhitöövahenditega nt niiduk,
haagis jne) 7865TE teenuse osutamine (1 tund)
Sõiduautoga VOLKSWAGEN CARAVELLE 254MFV ja kaubikuga
Peugeot Partner 978MPP siseriikliku veoteenuse osutamine (km)
Maastikusuutliku veoautoga FORD RANGER 739AZF siseriikliku
veoteenuse osutamine (km)
Siseriikliku veoteenuse osutamisel seisutunni tasu (1 tund)
Haagise kasutamine
Kuni 1 tund
Kuni 3 tundi

Hind
28 eurot
88 eurot
28 eurot
28 eurot
15 eurot
18 eurot
48 eurot
0,6 eurot
0,76 eurot
10 eurot
12 eurot
13 eurot

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12.
13.

Kuni 6 tundi
Kuni 12 tundi
Kuni 24 tundi
Iga järgnev 24 tundi
Tõstukauto MAN 353TJS töötund (1 tund)
Tõstukauto MAN 353TJS sõidutasu (km)

17 eurot
20 eurot
26 eurot
25 eurot
41 eurot
0,65 eurot

2. Põltsamaa Haldus ei ole kohustatud teenuseid osutama kolmandatele isikutele. Teenust osutatakse
vabade ressursside olemasolul ja juhataja otsusel. Veoteenuste osutamise kilometraaži arvestus algab
sõiduki parkimiskohast ning lõpeb saabumisega parkimiskohta.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Karro Külanurm
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Ene Kivineem
vallasekretär

Korraldus saadetakse:
1. Põltsamaa Haldus, ants.reinumagi@poltsamaahaldus.ee;
2. rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar;
3. kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Raivo Suni;
4. majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.

