NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

20.12.2017.a nr 1290-k

Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri

1. Asjaolud ja menetluse käik
Seoses Ida -Viru Maavalitsuse reorganiseerimisega lõpetab Ida - Viru Maavalitsuse kantselei
01.01.2018.a. perekonnaseisutoimingute teenuse teostamise ning see teenus antakse üle
kohaliku omavalitsusüksuse kantseleidele.
Narva Linnakantselei struktuuris on ette nähtud peaspetsialistide ametikohad
perekonnaseisutoimingute teostamiseks.
Perekonnaseisutoimingute teenus on tasuline, millega seonduvalt on vajalik kehtestada tasu
suuruse perekonnaseisutoimingute teenuse osutamise eest.

2 . Õigusliku d alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 kohaselt kehtestab linnavalitsus oma
korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.
3. Otsus
Kehtestada Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.
Elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo teenused:
3.1. Toimingud rahvastikuregistriga:
kirjade esitamine korteriühistutele antud korteriühistus
elavate isikute kohta
visuaalne isikuandmete kontroll trükitud nimekirjajärgi
rahvastikuregistri väljavõtte tõlke eest ,üks dokument

0,20 eurot
0,20 eurot
1,50 eurot

3.2 Abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hinnad ürituse kohta:
30,00 eur/h;

-

Narva Linnavalitsuse ruumides aadressil Narva linn, Joala tn 12 saalis

-

Väljaspool Narva Linnavalitsuse ruume , teenus tarbija poolt valitud kohas:
Narva linna piires
100,00 eur/h
Ida-Viru maakonna piires
160,00 eur/h
väljaspool Ida-Viru maakonda
400,00 eur/h

3.3 Paljundustööd
- üks lehekülg A-4- A-4 üle 10 lehekülje( iga lehekülg)
- üks leht (kahepoolne) A-4- üks lehekülg A-3 - A-3 üle 10 lehekülje (iga lehekülg)
- üks leht kahepoolne A-3 - pensionäridele soodustus:
üks lehekülg A-4 
üks lehekülg A-3 -

0,08 eurot
0,06 eurot
0,15 eurot
0,20 eurot
0,15 eurot
0,30 eurot
0,06 eurot
0,10 eurot

3.4 Muud teenused
- linnakantselei saali üür üheks ürituseks kolmandatele isikutele 20,00 eur/h
- Seadmete lühiajaline kasutamine ühel üritusel kolmandatele isikutele:
- arvuti
1,00 eur/h
- data projektor
3,00 eur/h
- valgusprojektor
0,50 eur/h
- videomagnetofon
0,20 eur/h
- televiisor
0,50 eur/h
Minimaalne kasutusse andmise aeg on 1 tund, pikema aja puhul kasutada ürnardamist
täistunnini.
3.5 Linnakantselei transpordivahendi kasutamine (erandkorras)

0,06 eurotlkm

3.6 Lubada teenuste osutamisel linnasekretäril sõlmida lepinguid ja teha põhjendatud
soodustusi .
4. Rakendussätted
4.1.Tunnistada kehtetuks Linnavalitsuse 15.12.201O.a. määrus nr 1615 ja Linnavalitsuse
16.l1.2011.a. määrus nr.l092
4.1 Korraldust rakendatakse alates 01.01.2018 . a.
4.2 Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.3 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul
korralduse teatavakstegemise päevast arvates.
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