
Jõhvis 6. detsembril 2011 nr 2190

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse poolt
osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ning lähtudes Jõhvi Kultuuri- 
ja Huvikeskuse direktori 1. detsembri 2011 ettepanekust, annab vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1.  Kehtestada Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad alates 1.jaanuarist 
2012 alljärgnevalt:

1.1  Ruumide üür:
1.1.1  huvikeskuse (Pargi 40) ringiruumid ja proovisaalid 
1)  äriühingutele ja asutustele – 13 eurot tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 6,50 eurot;
2)  MTÜdele ja eraisikutele – 6,50 tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 3,20 eurot; 
3)  linnagalerii – 32 eurot tund, v.a näituste korraldamine;
4)  Jõhvi pargis asuva laululava üürimine – 32 eurot tund.
1.1.2  seltsimaja (Kooli 2) 
1)  II korruse saal äriühingutele ja asutustele – 13 eurot tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev 
tund 6,50 eurot;
2)  II korruse saal MTÜdele ja eraisikutele – 6,50 tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 
3,20 eurot;
3)  II korruse saal korraldaja piletiga ürituse puhul 15% piletitulust, kuid mitte vähem kui tunniüüri 
summa;
4)  õppeklassi, peeglisaali, fuajee jt ruumide kasutamine – 5 eurot tund.
1.1.3  Tammiku rahvamaja
1) suure saali üür äriühingutele ja asutustele – 13 eurot tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev 
tund 6,50 eurot;
2)  suure saali üür MTÜdele ja eraisikutele – 6,50 tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 
3,20 eurot;
3)  banketisaali üür – 7 eurot tund, alates kolmandast tunnist 3,50 eurot tund;
4)  väikse saali üür – 5 eurot tund;
5)  korraldaja piletiga ürituse puhul 15% piletitulust, kuid mitte vähem kui tunniüüri summa.

1.2  Seminaritehnika rent 
1)  dataprojektori kasutamine – 5 eurot tund, alates neljandast tunnist iga järgnev tund 2,50 eurot;
2)  ekraani ja pabertahvlialuse rent – 2 eurot tund.
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1.3  Õmblusteenus vastavalt materjalile ja operatsiooni keerukusele ühiku kohta (eurodes):
ühik ühiku maksumus (vahemik)

1)  tavaõmblus 1 m   0,30 – 0,60
2)  ääristusõmblus (overlok) 1 m   0,60
3)  sik-sak õmblus 1 m   1,00
4)  kantimine 1 m   0,60
5)  kardinapael 1 m   1,00
6)  nööpaugud 1 tk   0,10
7)  nööbid ja haagid 1 tk   0,05 – 0,10
8)  tõmbluku vahetus 1 tk   1,00 – 4,80
9)  seelik 1 tk   6,40 – 22,40
10)  seelik voodriga 1 tk   9,60 – 25,60
11)  top, särk 1 tk   6,40 – 19,20
12)  top, särk voodriga 1 tk 12,80 – 25,60
13)  püksid 1 tk 12,80 – 22,40
14)  püksid voodriga 1 tk 17,90 – 27,50
15)  kleit 1 tk   9,60 – 63,90
16)  kleit voodriga 1 tk 19,20 – 73,50
17)  pintsak 1 tk 16,00 – 22,40
18)  pintsak voodriga 1 tk 22,40 – 32,00
19)  rõiva parendused 1 tk   1,30 – 9,60
Õmblusteenuse eest võetava tasu konkreetse suuruse osas, lähtudes punktist 3 otsustab kultuuri- ja 
huvikeskuse õmbleja.

1.4  Helitehnika ja muusikainstrumentide üürimine ühes ööpäevas 
1.4.1  võimenduskomplektid
1)  DB Technologies MPA 1004 1kw – komplekt taustamuusika ja kõne võimendamiseks; 2 kõlarit 
statiividel, võimendi – 128,00 eurot;
2)  ХSC MX 1500a3kw – eelnevatest võimsam lahendus, sobib ka bändi võimendamiseks väiksemas 
kontserdipaigas; 4 kõlarit 2 bassikõlarit, võimendus; komplekti võimsus 3kw – 256 eurot;
3)  RCF DCA 5kw – 2 kõlarit, 2 bassikõlarit, võimurack, Komplekti võimsus 5 kw; Rane AC23B – 
crossover, RCF DCA 1050 – võimendi (hi), RCF HC 2000 – võimendi (mid-10w), RCF HC 3200 – 
võimendi (bass) – 320 eurot;
4)  RCF DC10kw – 4 kõlarit, 4 bassikõlarit, 2 võimuracki; komplekti võimsus 10kw; Rane AC23B – 
crossover, 2 x RCF DCA1050 – võimendi (hi), RCF HC 2000 – võimendi (mid-10w), RCF HC 3200 
– võimendi (bass) – 447 eurot.
1.4.2  lavatehnika
1)  Zeck – magistraalkaabel, pikkus 33m, 16 kanalit, 4 returni 19 eurot;
2)  Proel DBA 1CH – aktiivne DI box 2 eurot.
1.4.3  pillivõimud
1)  Roland – kitarrvõimendi 30W – 32 eurot;
2)  Roland –bassivõimendi 1B, 300W – 64 eurot.
1.4.4  monitorid
1)  HKAUDIO aktiivmonitor 12, 300W – 26 eurot.
1.4.5  mikrofonid
1)  Shure SM58 (4tk) – 6,40 eurot;
2)  AKG C 900 (4tk) – 6,40 eurot;
3)  AKG C 5900 (2tk) – 3,20 eurot;
4)  AKG C 1000 (1tk) – 3,20 eurot.
1.4.6  raadiomikrofon
1)  Shure SLX2/4 – 19 eurot.
1.4.7  mikserpuldid
1)  Allen &Heath GL 2000 – mikserpult 24 mono, 2 stereo kanalit, 6 auxi, 4 gruppi – 64 eurot;



2)  Spirit by Soundcraft FX8 – mikserpult 8 mono, 2 stereo kanalit – 13 eurot.
1.4.8  efektid ja dünaamika
1)  Lexicon MX 200 efektiprotsessor – 32 eurot;
2)  Boss SX 700 efektiprotsessor – 13 eurot
3)  Drawmer DL 241 – 2ch compressor – 2ch gate/exp – 32 eurot;
4)  DBX IEQ-31 – 2 ch x 31 graafiline ekvalaiser – 32 eurot;
5)  RANE GE 215 – 2ch x 15 graafiline ekvalaiser – 19 eurot.
1.4.9  taasesitlus ja salvestus
1)  Technies SL-PG 5 CD mängija – 13 eurit;
2)  Sony MDS-JE 330/520 (2tk) – 13 eurot;
3)  Pioneer CDJ-100S DJ CD mängija – 13 eurot.
1.4.10  löökriistad
1)  sonor, trummikomplekt – 64 eurot;
2)  Paiste Innovations taldrik – 19 eurot;
3)  Paiste Innovations hi/hat taldrikud „medium TOP14” – 19 eurot;
4)  Paiste Innovations taldrik Medium Ride 20” – 19 eurot.

1.5  Saalide ja proovisaalide helitehnika kasutamine ruumi üürimisel 
1)  äriühingutele ja asutustele – 6 eurot tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 3 eurot; 
2)  MTÜdele ja eraisikutele – 3 eurot tund, alates kolmandast tunnist iga järgnev tund 1,50 eurot.

1.6  Kostüümide laenutamine ühes ööpäevas
1)  jõuluvanakostüüm – 13 eurot;
2)  lumehelbeke, päkapikk – 10 eurot;
3)  rahvariided (komplekt) – 15 eurot;
4)  muud kostüümid (1 kostüüm) – 3,50 eurot.

2.  Üürile  andmise soodustuse kord kehtestatakse Jõhvi Kultuuri-  ja  Huvikeskuse direktori  käsk-
kirjaga.

3.  Ruumide, heliaparatuuri, löökriistade ja kostüümide kasutamiseks sõlmitakse kirjalik leping.

4.  Tunnistada alates 1. jaanuarist 2012 kehtetuks Jõhvi Vallavalitsus 22. juuni 2010 korraldus nr 788 
“Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine”.

5.  Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.

6  Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses 
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teada-
saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama. 

Tauno Võhmar
Vallavanem Piia Lipp

Vallasekretär
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