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Pärnu-Jaagupi Rahvamaja ruumide ja inventari
kasutamise hindade kinnitamine
Korraldus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 3 alusel.
1. Kinnitada Pärnu-Jaagupi Rahvamaja (edaspidi rahvamaja vastavas käändes) ruumide
kasutamise hinnad:
1.1. piletiga etendused, kontserdid kokkuleppel juhatajaga;
1.2. ruumide üürimine koolituste korraldamiseks (v.a vallavalitsuse korraldatavad
koolitused) 3 eurot tund;
1.3. kommertsüritus (müük) 10 eurot tund, rahvamaja korraldatud üritused (jõululaat, täika)
tasuta;
1.4. ruumide üürimine kohtumisteks poliitikutega, valimiste debatid 15 eurot tund;
1.5. sünnipäevad, pulmad ja perekondlikud üritused 5 eurot tund;
1.6. ärasaatmine (matus) 15 eurot kord;
1.7. ringides ja ansamblites osalejad: lapsed tasuta, pensionärid 0,50 eurot ja täiskasvanud 1
euro kord inimene.
2. Rahvamaja inventari laenutamise hinnad:
2.1. kokkupandav laud - 2 eurot ööpäev;
2.2. kokkupandav pink - 1,50 eurot ööpäev:
2.3. kokkupandav peotelk suurusega 6x12 meetrit - 65 eurot ööpäev;
2.4. laudlina 2 eurot (rikkumise korral tasuda 13 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva);
2.5. toolikate 1 euro (rikkumise korral tasuda 6 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva);
2.6. pikendusjuhe 25 m 2 eurot ja 40 m 3 eurot ööpäev;
2.7. 10 l termos 2 eurot ööpäev
2.8. helitehnikat välja ei rendita, Pärnu-Jaagupi Rahvamajas toimuvatel üritustel helitehnika
kasutamise tasu kokkuleppel.
3. Avatud Noortekeskuse ruumide kasutamise hind:
3.1. sünnipäeva korraldamisel 1,30 eurot tund.
4. Noortekeskuse poolt rahvamajas korraldatava disko pileti hind on 2 eurot.

5. Tasumine ja arveldamine:
5.1. ringides ja ansamblites osalejate poolt makstav tasu makstakse iga kuu 20. kuupäevaks
ringi juhendajale;
5.2. ringi juhendaja annab üle koos ringipäevikuga ringidelt laekuva raha rahvamaja
juhatajale, kes väljastab sularahakviitungi;
5.3. kõigi muude rahaliste toimingute puhul väljastatakse vallavalitsuse raamatupidamise
poolt arve või juhataja poolt sularahakviitung;
5.4. lasteüritustel (klassiõhtu, sünnipäev) renditakse ruume täiskasvanu vastutusel ja üritus
toimub klassijuhataja või lapsevanema juuresolekul;
5.5. maja rentimisel sünnipäevadeks, pulmadeks ja perekondlikeks üritusteks on võimalik
rentida rahvamajas olevat tehnikat. Rentimise kohta annab rentija vastavasse žurnaali
allkirja selle kohta, et ta on teadlik materiaalsest vastutusest ning kohustub kasutama
renditud vara sihipäraselt ja heaperemehelikult. Renditud vara lõhkumise korral hüvitatakse
lõhkuja poolt vara parandamise või uue ostmise kulud.
6. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja esitab aruandluse ruumide kasutamise ja tasutud
summade kohta hiljemalt jooksvale kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks.
7. Sularaha on juhataja kohustatud sisse maksma kassasse iga nädala esmaspäeval
(pühadele langeval esmaspäeval sellele järgneval tööpäeval).
8. Arvete alusel tasujate kohta esitab juhataja esildise raamatupidamisele hiljemalt
jooksvale kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks.
9. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Halinga
Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras.
Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
10. Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavalitsuse 06. septembri 2011 korraldus nr 352
„Pärnu-Jaagupi Rahvamaja ruumide kasutamise hindade kinnitamine.“.
11. Korraldus jõustub 11. aprillil 2017.a.
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