
HALINGA VALLAVALITSUS

KORRALDUS 24. oktoober 2017 nr 344

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse  ruumide ja inventari kasutamise
hindade kinnitamine

Halinga  Vallavolikogu  22.12.2016  otsusega  nr  44  „Haldusterritoriaalse  korralduse
muutmise  taotlemine”,  Tootsi  Vallavolikogu  22.12.2016  otsusega  nr  71
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine”, Vändra Alevivolikogu 22.12.2016
otsusega  nr  37  „Haldusterritoriaalse  korralduse  muutmise  taotlemine”  ja  Vändra
Vallavolikogu  22.12.2016  otsusega  nr  56  „Haldusterritoriaalse  korralduse  muutmise
taotlemine”  otsustati  taotleda  haldusterritoriaalse  korralduse  muutmist  Halinga  valla,
Tootsi  valla,  Vändra  alevi  ja  Vändra  valla  ühinemise  teel  uueks  omavalitsusüksuseks
nimega Põhja-Pärnumaa vald.

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 9 „Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja
Vändra valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” § 1
lõike  1  kohaselt  moodustati  Halinga  valla,  Tootsi  valla,  Vändra  alevi  ja  Vändra  valla
ühinemise teel uus haldusüksus ning lõike 2 kohaselt määrati uue haldusüksuse nimeks
Põhja-Pärnumaa  vald  alates  Põhja-Pärnumaa  Vallavolikogu  valimistulemuste
väljakuulutamise päevast, milleks on 20. oktoobrist 2017.

Halinga Vallavalitsus täidab Põhja-Pärnumaa valla nimel seniseid ülesandeid kuni Põhja-
Pärnumaa Vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

Korralduse andmisel lähtutakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses § 92  lõigetest 1
ja 2, § 141 lõikest 41  ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 29 lõikest 1.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3  ja Pärnu-Jaagupi
Spordikeskuse 12.10.2017 taotluse nr 1-7/8, annab Halinga Vallavalitsus

korralduse:

kinnitada Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse ruumide ja inventari kasutamise hinnad järgmiselt:

1. Saali kasutamise hinnad:

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017027


1.1. valla lastele (õpilaspileti ettenäitamisel) on spordikeskuse  kasutamine koolitundides ja
huviringides  tasuta.  Täiskasvanutel  (alates  18.  eluaastast)  ja  pensionäridel
treeningrühmades osalemisel tuleb tasuda vastavalt kinnitatud hinnakirjale;
1.2. saali kasutamine treeningutel (sh duši kasutamine) 1,5 tundi-1,50 eurot; 
1.3. saali kasutamine koos saunaga (saunapäeval) 1,5 tundi-2 eurot; 
1.4.  saali  kasutamine  esmaspäevast  reedeni  10  korra  kliendikaart  12  eurot  kuus,
pensionärid 6 eurot kuus (ei sisalda sauna kasutamist);
1.5. sulgpalli mängimine 1,5 tundi 2 eurot (üks inimene);
1.7. tennise mängimine 1,5 tundi 4 eurot (üks inimene); 
1.8. saali kasutamine võistluste läbiviimiseks (maakondlikud, üleriigilised)  20 eurot tund
ja valla elanikele (klubid, seltsid) 10 eurot tund.

2. Jõusaali kasutamise hinnad:
2.1  õpilased (alates 16. eluaastast ) 1,5 tundi 1 euro;
2.2. täiskasvanud (alates 18. eluaastast) 1,5 tundi 2 eurot;
2.3. 10 korra kliendikaart  õpilased 6 eurot, täiskasvanud 15 eurot;
2.4. koolitundide ja ringitundide ajal jõusaali kasutamine koos juhendajaga või õpetajaga
lastele tasuta.

3. Sauna kasutamise hinnad:
3.1. sauna kasutamine saunapäeval (täiskasvanud)  3 eurot;
3.2. sauna kasutamine saunapäeval (lapsed ja pensionärid) 2 eurot;
3.3. saun ettebroneerimisel (va saunapäeval) sõltumata inimeste arvust 10 eurot tund, iga
järgnev tund 5 eurot.

4. Muude teenuste hinnad:
4.1.  I korrusel lauatennise mängimine 1 euro kord (üks inimene);
4.2.  I korrusel ürituste (sünnipäevad, koosolekud jne) läbiviimine 5 eurot tund;
4.3.  I korrusel privaatsete ruumide rent teenuste pakkujatele 3 eurot tund;
4.4.  I korrusel koroona mängimine 1 euro kord (üks inimene);
4.5.   pesemine  duši  all  spordikeskuse  tasulisi  teenuseid  kasutamata:  täiskasvanud,
pensionärid ja lapsed 1 euro kord;
4.6.  pesumasina kasutamine (sisaldab pesupulbrit): lühike programm (kuni 1 tund) 1,50
eurot masinatäis ja pikk programm (1-2 tundi) 2 eurot masinatäis;
4.7. kuivatusmasina kasutamine: lühike programm kuni 30 minutit 3 eurot  masinatäis ja
pikk programm üle 30 minuti 4 eurot masinatäis; 
4.8. matimajutus 5 eurot inimene üks öö.

5. Varustuse ja inventari rentimise hinnad:
5.1. poksikindad 2 eurot kord;
5.2. sulgpallireket ja pall 1 euro kord;
5.3. lauatennise reket  ja pall 1 euro kord;
5.4. tennise reket 2 eurot kord;
5.5.  ümmargune  laud 3  eurot  (purunemise  korral  tasuda  10  eurot)  kord  (maksimum 4
tööpäeva);
5.6. laudlina 2 eurot (rikkumise korral tasuda 13 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva);
5.7. toolikate 1 euro (rikkumise korral tasuda 6 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva);
5.8. suusavarustuse rent: täiskasvanud 2 eurot tund, 5 eurot päev, reedest-pühapäevani 10
eurot, lapsed kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 10 eurot; 
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5.9. uiskude rent:  täiskasvanud 1 euro tund, 3 eurot päev, reedest-pühapäevani 5 eurot,
lapsed kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 5 eurot;

6. Hinnad renditud varustuse lõhkumise või kaotamise korral
Renditud varustuse lõhkumise või kaotamise korral hüvitatakse lõhkuja poolt vastavalt uue
eseme väärtusele (sihilik lõhkumine annab spordikeskuse juhatajale õiguse küsida lõhutud
või kaotatud eseme kahekordset hinda).

7. Tasumine ja arveldamise kord
7.1. spordikeskuse juhatajal on õigus võistluste läbiviimiseks kehtestada staadioni või kogu
spordikompleksi kasutamisel kokkuleppehind;
7.2. spordikeskuse juhataja esitab aruande spordikeskuse ruumide kasutamise ja tasutud
summade kohta hiljemalt jooksvale kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks;
7.3.  sularaha  on  juhataja  kohustatud  sisse  maksma  kassasse  iga  nädala  esmaspäevaks
(pühadele langeval esmaspäeval sellele järgneval tööpäeval) ning esitama kontrollimiseks
piletite kontsud;
7.4.  arvete  alusel  tasujate  kohta  esitab  juhataja  esildise  raamatupidamisele  hiljemalt
jooksvale kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks;
7.5. kõigi teenuste eest väljastatakse teenuse saajale pilet, mille on kirjas hind ja teenus,
mille eest sularaha võeti;
7.6. spordikeskuse teenuste eest on võimalik tasuda pangakaardiga.

8. Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavalitsuse 11. oktoobri 2016 korraldus nr 421 “Pärnu-
Jaagupi Spordikeskuse ruumide ja inventari kasutamise hindade kinnitamine“.

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. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2018.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Vapper (allkirjastatud digitaalselt)
vallavanem                                                                             Riini Õige
                                                                                                vallasekretär
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