
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Vändra alev 5. juuli 2022 nr 194

Teenuste hindade kehtestamine

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel, lähtudes
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määrusega nr 46 vastu võetud „Vallavara
valitsemise kord“ § 9 lõikest 3 punktist 2 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 15.06.2022
otsusest nr 20 "Vallavanema asendaja määramine".

1. Kinnitada Põhja-Pärnumaa valla hallatavate haridusasutuste,
noorsootöökeskuse,Vändra staadioni ja rahvamajade (sh küla- ja vabaajakeskused)
vara kasutusse andmise tingimused ning hinnad järgmiselt:

2. Haridusasutused

2.1. Võimla, söögisaali, jalutussaali või aula kasutamine 1 tund – 10 eurot.

2.2. Võimla kasutamine koos pesemisvõimalusega 1 tund – 15 eurot.

2.3. Sauna ja duširuumi kasutamine 1 tund – 3 eurot inimese kohta.

2.4. Söögisaalis ürituse korraldamine 1 tund – 10 eurot, millele lisandub kohatasu
1eurot inimese kohta.

2.5. Väiksema kooliruumi kasutamine 1 tund – 5 eurot.

2.6. Arvutiklassi kasutamine 1 tund – 2 eurot inimene.

2.7. Õppeköögi kasutamine 1 tund – 3 eurot.

2.8. Põrandamajutus koos duširuumi kasutamisega – 5 eurot inimene/öö.

2.9. Pärnu-Jaagupi Põhikooli Kooli tn 1 hoones ja Vändra Gümnaasiumi õpilaskodus
asuvate majutuskohtade hinnad on järgmised:

2.9.1. õpilaskodu ühe majutuskoha maksumus on 150 eurot kuus;

2.9.2. ühekordne majutuskoha maksumus õpilaskodus ööpäevas on õpilasele 6
eurot, täiskasvanule 10 eurot. VIP-toa hind on 25 eurot ja koht lisavoodis 6 eurot.
Majutataval on õigus kasutada majutuskohas asuvat ühiskööki;



2.9.3. vallavolikogu ja -valitsuse või hallatava asutuse poolt kutsutud ametlikele
külalistele ning samas õppeasutuses õppivale rahvastikuregistri andmetel Põhja-
Pärnumaa vallas elavate õpilastele on majutus õpilaskodus tasuta.

2.10. Kergu Lasteaed-algkooli hoones asuva sauna ja jõusaali kasutamine 1 tund – 3
eurot inimene.

2.11. Tootsi lasteaia hoones asuvate ruumide üürihinnad on järgmised:

2.11.1. äritegevuseks – 10 eurot päev;

2.11.2. saali üür 1 tund:

2.11.2.1. koolituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks – 5 eurot;

2.11.2.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 10 eurot;

2.11.2.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

2.11.3. saali üür 24 tundi – 40 eurot.

3. 3. Kaisma Rahvamaja

3.1. Saali üür 1 tund:

3.1.1. koolituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks – 10 eurot;

3.1.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;

3.1.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

3.2. Kogu maja üür – 100 eurot ööpäev.

3.3. Dokumentide kiletamise teenus:

3.3.1. A5 dokument 0,50 eurot;

3.3.2. A4 dokument 1 euro;

3.3.3. A3 dokument 1,50 eurot.

4. Pärnjõe Rahvamaja

4.1. Saali üür 1 tund:

4.1.1. koolituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks – 10 eurot;

4.1.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;



4.1.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

4.2. Saali üür 24 tundi – 80 eurot.

5. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja

5.1. Saali üür 1 tund:

5.1.1. koolituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks – 10 eurot;

5.1.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;

5.1.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot;

5.1.4. ärasaatmine (matus) – 15 eurot.

5.2. Kogu maja üür– 80 eurot ööpäev.

5.3. Saali kasutamine piletimüügiga üritusel - 10% piletitulust, kuid mitte vähem kui
30 eurot.

6. Suurejõe Rahvamaja

6.1. Saali üür 1 tund:

6.1.1. perekondliku sündmuse tähistamiseks ja/või koolitusteks – 10 eurot;

6.1.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;

6.1.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

6.2. Kogu maja üür– 80 eurot ööpäev.

7. Vihtra Külakeskus

7.1. Saali üür 1 tund:

7.1.1. perekondliku sündmuse tähistamiseks – 15 eurot;

7.1.2. koolituseks – 15 eurot;

7.1.3. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;

7.1.4. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

7.2. Noortetoa üür 1 tund – 10 eurot.

7.3. Sauna üür 1 tund – 10 eurot.



7.4. Kogu maja üür – 130 eurot ööpäev.

7.5. Sauna pilet – 3 eurot.

7.6. Duši kasutamine 1 kord – 2 eurot.

7.7. Pesumasina kasutamine 1 kord – 2 eurot.

8. Võidula Rahvamaja

8.1. Saali üür 1 tund:

8.1.1. koolituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks – 10 eurot;

8.1.2. kommertsürituseks (laat, täika, müük jmt) – 15 eurot;

8.1.3. poliitiliseks ürituseks (debatt, kohtumine valijatega jmt) – 15 eurot.

8.2. Baariruumi üür 1 tund – 5 eurot.

8.3. Külalistetoa üür 1 tund – 5 eurot.

8.4. Baariruum koos köögi kasutusega 1 tund – 8 eurot tund.

8.5. Kogu maja üür – 130 eurot ööpäev.

8.6. Duši kasutamine 1 kord – 2 eurot.

8.7. Pesumasina kasutamine 1 kord – 2 eurot.

9. Noortekeskused

9.1. Noortekeskuse üür 1 tund – 10 eurot.

9.2. Põrandamajutus – 5 eurot inimene/öö.

9.3. KangooJumps saabaste laenutus 2 eurot paar iga korra eest.

10. Vändra alevi staadion

10.1. Staadioni üür päevaks – 1 päev – 200 eurot.

10.2. Staadioni üür jalgpalli võistlusteks grupile – 1 mäng – 150 eurot.

10.3. Staadioni üür jalgpalli võistlusteks laste grupile – 1 mäng – 50 eurot.

10.4. Staadioni üür jalgpalli treeninguteks grupile – 40 eurot tund.

10.5. Staadioni üür jalgpalli treeninguteks laste grupile – 20 eurot tund.



10.6. Staadioni kasutus ja tegevused peavad olema eelnevalt kooskõlastatud
vallaspordi- ja tervisedednuse spetsialistiga. Kergejõustiku võistluste puhul
sisaldab hind soovi korral ka inventari kasutust.

10.7. Hinnakiri ei kehti valla hallatavatele asutustele ja vallas tegutsevatele
spordiklubidele.

11. Inventari laenutamise hinnad ööpäevaks:

11.1. Kokkupandav laud – 2 eurot.

11.2. Kokkupandav pink – 2 eurot.

11.3. Tool – 1 euro.

11.4. Laud – 3 eurot.

11.5. Pukklaud – 4 eurot.

11.6. Laudlina – 2 eurot (rikkumise korral 13 eurot).

11.7. Toolikate – 1 euro (rikkumise korral 6 eurot).

11.8. 10 l termos – 2 eurot.

12. Rahvamaja ürituste piletihinnad:

12.1. Lasteürituse pilet – 1-5 eurot.

12.2. Täiskasvanute pilet – 5-25 eurot.

13. Üüri maksmisest on vabastatud valla allasutustes tegutsevates ringides osalevad
valla elanikud, lapsed ja pensionärid. Ruumide ja staadioni kasutamine on tasuta
vallavalitsuse, vallavolikogu ja valla teiste hallatavate asutuste korraldatavate ürituste
puhul.

14. Hallatava asutuse juhil on õigus anda asutuse valduses olevat vara või varaosa ajutiselt
tasuta kasutusse asutust toetavatele organisatsioonidele, sõlmides kirjaliku kokkuleppe
kasutustingimuste kohta ning tagades, et vara kasutusse andmisega ei takistata või
piirata asutuse enda tegevust.

15. Hallatava asutuse juht võib anda vara soodustingimustel kasutusse, kooskõlastades
selle eelnevalt haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanemaga, näidates ära
soodustingimuse olemuse ja põhjuse selle kasutamiseks.

16. Ruumi, staadioni ja inventari kasutamise aja arvestus algab ruumi või inventari tegeliku
kasutamise algusest ja lõpeb korrastatud ruumi, staadioni või inventari asutuse juhile
või majandusjuhatajale üle andmisest.

17. Üürihinna arvestus toimub täistundide kaupa.



18. Ruumide ja staadioni kasutusse andmise ja inventari üürimiseks sõlmitakse
vajadusel kirjalik kokkulepe, kuhu märgitakse kasutusse antud vara s.h. inventari
nimekiri ,kokkulepitud kasutusperiood ja kasutuse eest tasumisele kuuluv
summa ning kajastatakse kasutusse antud vara rikkumise või hävitamise korral
heastamisetingimused.

19. Ruumide ja staadioni tasu eest kasutuseks sõlmitakse üürileping, mille vorm (Lisa 1)
on avalikustatud Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.ee.

20. Lepingu alusel kasutusse antud majutuskoha maksumusele lisandub esimesel
kuultagatisraha ühe kuu majutuskoha maksumuse ulatuses, mis jääb lepingu lõppemisel
viimase kuu maksumuse või majutuja süül tekkinud kahjude katteks, kui vahepealsete
kommunaalmaksete tasumisega võlgnevusi ei teki.

21. Teenuse kasutajale väljastatakse vallavalitsuse rahandusosakonna poolt arve võiasutuse
poolt sularahakviitung.

22. Lepingud valmistab ette hallatav asutus ning allkirjastab asutuse juht.

23. Tunnistada kehtetuks Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldus nr 190
„Teenuste hindade kehtestamine“.

24. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet
esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades
vaide Põhja-Pärnumaa 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.

25. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Tasane
Vallavanema asendaja

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerstin Sempelson
andmekaitse- ja personalispetsialist
vallasekretäri ülesannetes


