PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

05.09.2022 nr 2-3/2022/198

Põltsamaa Halduse teenuste hindade kehtestamine
Põltsamaa Halduse juhataja esitas 23.08.2022 kirjaga nr PH 1-5/2022/120-1 Põltsamaa
Vallavalitsusele taotluse (registreeritud dokumendiregistris 23.08.2022 nr 14-5/2022/1410-1) 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 14.12.2021 kehtestatud hinnad vajasid ülevaatamist, seoses kütusekulude kasvuga ning
alates 01.07.2022 on Põltsamaa Halduse hallata ka valla bussid, mis vajavad kasutamise hindade
kehtestamist.
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
juhataja taotluse alusel.
1. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/2021/395 „Põltsamaa
Halduse teenuste hindade kehtestamine“.
2. Kehtestada alates 05.09.2022 Põltsamaa Halduse poolt osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

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 (koos põhitöövahenditega nt niiduk, haagis jne)
teenuse osutamine (1 tund)
Tõstukauto töötund (1 tund)
Tõstukauto sõidutasu (km)
Lume lükkamine traktoriga (1 tund)
Lume lükkamine lumepuhuriga (1 tund)
Jääpurikate eemaldamine räästa/katuse servast (1 tund), lisandub
tõstukauto sõidutasu
Akende pesu teenus (1 tund)
Ühekordne suurpuhastus eluruumides (1 tund)
Bussirent (19-kohaline ja 22-kohaline) sõidutasu (km)

Hind
35 eurot
100 eurot
35 eurot
45 eurot
35 eurot
45 eurot
60 eurot
70 eurot
1,3 eurot
60 eurot
35 eurot
70 eurot
50 eurot
50 eurot
1,3 eurot

16.
17.

Bussi seisutund eurot/h
Kolimisteenus (1 tund)

12 eurot
45 eurot

3. 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.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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
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Korraldus saadetakse:
1. Põltsamaa Halduse juhataja Matis Velt
2. vanemraamatupidaja Kaire Koit;
3. kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Raivo Suni;
4. majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.

