ÄRAKIRI

JÕHVI VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Jõhvis

10. detsembril 2019 nr 1686

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse
huviringide osalustasude kehtestamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ning lähtudes Jõhvi Kultuurija Huvikeskuse direktori 9. detsembri 2019 taotlusest nr 1-8.1/683, annab vallavalitsus
korralduse:
1. Kehtestada Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse huviringides osalustasu alates 1. jaanuarist 2020
järgmiselt:
1.1 kuni 19-aastastele õpilastele:
1.1.1 ühe kuu maksumus 10,50 €;
1.1.2 perioodi september – detsember eest 42 €;
1.1.3 perioodi jaanuar – mai eest 52.50 €;
1.1.4 tegevusperioodi september – mai eest 94.50 €.
1.2 täiskasvanutele alates 20ndast eluaastast:
1.2.1 ühe kuu maksumus 25 €;
1.2.2 perioodi september – detsember eest 100 €;
1.2.3 perioodi jaanuar – mai eest 125 €;
1.2.4 tegevusperioodi september – mai eest 225 €
1.3 fotostuudio, ning mudilaste kooli „Karapuz“ kuni 19-aastastele õpilastele:
1.3.1 ühe kuu maksumus 25 €;
1.3.2 perioodi september – detsember eest 100 €;
1.3.3 perioodi jaanuar – mai eest 125 €;
1.3.4 tegevusperioodi september – mai eest 225 €.
1.4 breiktantsu-ja robotroonikaringi kuni 19-aastastele õpilastele:
1.4.1 ühe kuu maksumus 18 €;
1.4.2 perioodi september – detsember eest 72 €;
1.4.3 perioodi jaanuar – mai eest 90 €;
1.4.4 tegevusperioodi september – mai eest 162 €.
2. Lubada Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusel anda soodustusi osalustasu maksmisel rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavatele ringiliikmetele alljärgnevalt:
2.1 terve hooaja jooksul:
2.1.1 20% hinnakirjajärgsest osalustasust;

2.1.2 iga uue lisaringi puhul soodustust 60% lisaringi hinnakirjajärgsest osalustasust;
2.1.3 materiaalselt vähekindlustatud lapsed (mõlemad vanemad või üks vanematest saab
sotsiaaltoetust) vabastatakse osalustasust 100% ulatuses;
2.1.4 pensionäridele 100% hinnakirjajärgsest osalustasust.
2.2 poolaasta kaupa:
2.2.1 lapsed, kelle peres on kolm või enam kuni 19-aastast last vabastatakse osalustasust 60%
ulatuses;
2.2.2 ühe pere kaks last, kes osalevad keskuse ringide töös, vabastatakse osalustasust 60% ulatuses
hinnakirjajärgsest osalustasust.
3. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Jõhvi Vallavalitsuse 29. augustil 2017 korraldus nr 2583
“Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse huviringide osalustasude kehtestamine”.
4. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
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