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Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse ruumide ja 
inventari kasutamise hindade kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Pärnu-Jaagupi 
Spordikeskuse nõukogu ettepanekud protokoll  nr 1/2018.

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

I. Saali kasutamise hinnad:
1.1 valla  lastele  (õpilaspileti  ettenäitamisel),  spordiklubidele  ja taidluskollektiividele  on 
spordikeskuse   kasutamine  koolitundideks,  huviringideks,  treeninguteks  ja  ürituste 
läbiviimiseks tasuta;
1.2. saali kasutamine treeninguteks (sh duši kasutamine) 1,5 tundi- 1,50 eurot;
1.3. saali kasutamine koos saunaga (saunapäeval) 1,5 tundi- 3 eurot 
1.4.  saali  kasutamine  esmaspäevast  reedeni  10  korra  kliendikaart  15  eurot  kuus, 
pensionärid 7 eurot kuus (ei sisalda saunakasutamist);
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.

II. Jõusaali kasutamise hinnad:
2.1  õpilased (alates 16 eluaastast ) 1,5 tundi 1 euro;
2.2. täiskasvanud 1,5 tundi 2 eurot;
2.3. 10 korra kliendikaart  15 eurot ja pensionärid ja õpilased 7 eurot;
2.4. koolitundide ja ringitundide ajal jõusaali kasutamine koos juhendajaga või õpetajaga 
lastele tasuta.

III. 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.

IV. 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 1 euro ja lapsed (kuni 16 eluaastat) tasuta;
4.6.  pesumasina kasutamine (sisaldab pesupulbrit): lühike programm 2 eurot masinatäis ja 
pikk programm 3 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-päev.

V. Varustuse ja inventari rentimise hinnad:
5.1. poksikindad 2 eurot kord;
5.2. sulgpallireketid komplekt (2 reketit ja 2 palli) 2 eurot kord;
5.3. lauatennise reketid komplekt (2 reketit ja 2 palli) 2 eurot  kord;
5.4. tennise reketid komplekt (2 reketit ja 2 palli)  3 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 (suusad, kepid, saapad) rent: täiskasvanud 2 eurot tund, 5 eurot päev, 
reedest-pühapäevani 10 eurot, lapsed kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 10 eurot; 
5.9. uiskude rent: täiskasvanud 1 euro tund, 3 eurot päev, reedest-pühapäevani 5 eurot, 
lapsed kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 5 eurot;
5.10. disc-golfi ketaste laenutus – 3 eurot/üks komplekt. Komplekti kuulub üks kaugmaa-, 
üks keskmaa- ja üks lühimaa viskeketas. Ketaste rentimine toimub tagatisraha alusel – 10 
eurot (komplekt). Tervete ketaste tagastamisel makstakse tagatisraha 100 % tagasi. Disc-
golfi ketta kaotamisel või lõhkumisel tuleb tasuda 10 eurot.
 
VI. Hinnad renditud varustuse lõhkumise või kaotamise korral
6.1. 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) või hinnakirja punkt 5  alusel.

VII. Arveldamine
8.1.  Spordikeskuse  juhatajal  on  õigus  võistluste  läbiviimiseks  kehtestada  staadioni  või 
kogu  spordikompleksi  kasutamisel  kokkuleppehind  ja  anda  ruume  rendile  tasuta  ja 
soodustingimustel, kooskõlastades selle eelnevalt haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga.
8.2. Kõigi teenuste eest väljastatakse teenuse saajale pilet, millel on kirjas hind ja teenus, 
mille eest sularaha võeti. Pangakaardiga tasudes väljastatakse teenuse eest tšekk.
8.3. Spordikeskuse teenuste eest on võimalik tasuda pangakaardiga.
8.4.  Ruumi  ja  inventari  kasutamise  aja  arvestus  algab  ruumi  või  inventari  tegeliku 
kasutamise  algusest  ja  lõpeb  korrastatud  ruumi  või  inventari  asutuse  juhile  või 
administraatorile üle andmisest.
8.5. Ruumide kasutusse andmise ja inventari  rentimiseks sõlmitakse 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 heastamise tingimused.
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8.6. Ruumide kasutusele andmise ja täieliku materiaalse vastutuse lepingu vormid (Lisa 1 
ja Lisa 2) on avalikustatud Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.ee.
8.7.  Asutuse  juht  esitab  aruandluse  ruumide  kasutamise  ja  tasutud  summade  kohta 
hiljemalt jooksvale kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks.
8.8.  Sularaha  peab  sisse  maksma  kassasse  iga  nädala  esmaspäeval  (pühadele  langeval 
esmaspäeval sellele järgneval tööpäeval).
8.9. Arvete alusel tasujate kohta esitatakse esildis raamatupidamisele hiljemalt jooksvale 
kuule järgnevaks kolmandaks tööpäevaks.
8.10.  Teenuse  kasutajale  väljastatakse  vallavalitsuse  rahanadusosakonna  poolt  arve  või 
asutuse poolt sularahakviitung.
8.11. Lepingud valmistab ette ning allkirjastab spordikeskuse juhataja.
8.12. Tunnistada kehtetuks  Halinga Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldus nr 421 „Pärnu-
Jaagupi Spordikeskuse ruumide ja inventari kasutamise hindade kinnitamine“. 

VIII. Korralduse jõustumine ja kehtivus
8.1. Korraldus jõustub 01. jaanuaril 2019 ja kehtib kuni 31. maini 2019.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jane Mets (allkirjastatud digitaalselt)
vallavanem Riini Õige

vallasekretär
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