
 

Jrk Teenus Ühik 
Hind 

käibemaksuta 

Käibemaksu 

määr 
Lõpphind 

nr   € % € 

1.1  
Ringides ja kursustel osalemise 

hinnad 
    

 
 

1.1.1  
Huviringid 1 kord nädalas 

                    
kuu 

1,30 

 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 

1,30 

 

1.1.2  Huviringid 2 korda nädalas kuu 2,30 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
2,30 

1.1.3  
Keelekursused, arvutikursused või 

võimlemine 2 korda nädalas 
kuu 4,80 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
4,80 

1.1.4  
Osalustasu ühisekskursioonidel,  

hinnakoefitsient 0,2-1,0 
kord 50,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
50,00 

1.2  Pesemisteenused     
 

 

1.2.1  Sauna kasutamine tund 2,60 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
2,60 

1.2.2  
Duši kasutamine  

(15 minutit) 
kord 0,70 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,70 

1.2.3  
Pesu pesemine  

(1 masinatäis) 
kord 1,30 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
1,30 

1.2.4  
Pesu kuivatamine 

(1 masinatäis) 
kord 0,70 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,70 

1.3  Dementsete päevahoid     

1.3.1  

Tallinna linna elanikele, kelle 

elukoht on Eesti rahvastikuregistri 

andmetel Tallinna linn 

päev 1,30 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
1,30 

1.3.2  Teiste omavalitsuste elanikele päev 6,65 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
6,65 

1.4  Toitlustamine     

1.4.1  
Praad (piirhind), 

hinnakoefitsient 0,5-1,0 
portsjon 1,40 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
1,40 

1.4.2  
Supp (piirhind), 

hinnakoefitsient 0,5-1,0 
portsjon 0,90 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,90 

1.4.3  
Magustoit (piirhind), 

hinnakoefitsient 0,5-1,0 
portsjon 0,40 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,40 

1.4.4  

Lõunakomplekt 

vähekindlustatutele   

(praad või supp + magustoit) 

toitlustamine TKV 

sotsiaalhoolekande osakonna poolt 

esitatud nimekirja alusel 

tükk 0,50 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 

0,50 

1.4.5  

Lõunakomplekt (supp + 

magustoit) koos kojuviimise 

teenusega  

tükk 1,30  

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
1,30  
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1.4.6  

Lõunakomplekt (supp + 

magustoit) koos kojuviimise 

teenusega koduhooldusel olevatele 

klientidele  

tükk 0,70 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 0,70 

1.5  Ruumide üürimine     

1.5.1  

Saali või sauna üürimine, kui 

elukoht on Eesti rahvastikuregistri 

andmetel Tallinna linn 

tund 9,60 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
9,60 

1.5.2  

Saali või sauna üürimine, kui 

elukoht on Eesti rahvastikuregistri 

andmetel väljaspool Tallinna linna 

tund 19,20 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
19,20 

1.5.3  Arvutiklassi üürimine tund 16,00 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
16,00 

1.6  
Müügipaviljoni (3,6x2,2 meetrit) 

üürimine 
  

 
 

1.6.1  Müügipaviljoni üürimine  nädal  25,00 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
25,00 

1.6.2  
Müügipaviljoni üürimine suvisel 

perioodil (aprill – september) 
kuu  80,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
80,00 

1.6.3  
Müügipaviljoni üürimine talvisel 

perioodil (oktoober – märts) 
kuu  25,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
25,00 

1.6.4  

Müügipaviljoni üürimine Tallinna 

linna asutustele  suvisel perioodil 

(aprill – september) 

v.a. korralduse punkt 3 

kuu 60,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 60,00 

1.6.5  

Müügipaviljoni üürimine Tallinna 

linna asutustele  talvisel perioodil 

(oktoober – märts) 

v.a. korralduse punkt 3 

kuu 20,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 20,00 

1.7  Muud teenused     

1.7.1  

Kostüümi Vana-Toomas 

laenutamine   

(kuni 7 päeva) 

kord  26,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
26,00 

1.7.2  
Kostüümi Vana-Toomas 

laenutamine alates 8-ndast päevast 
päev 26,00 

Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
26,00 

1.7.3  Must-valge koopia A4 formaat  leht 0,10 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,10 

1.7.4  Arvutist printimine A4 formaat leht 0,10 
Ei ole käive 

käibemaksu-

seaduse mõistes 
0,10 

 

 

 


