MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
ÜLDKORRALDUS
Märjamaa

21. märts 2018 nr 2-1.4/nr 3

Märjamaa valla rahvamajade teenuste hinnakiri
Aluseks võttes
vallavalitsus

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 annab Märjamaa

üldkorralduse:
1. Kinnitada rahvamajade, Teenuse mõisa ruumide ning Märjamaa lauluväljaku ja kasutamise
hinnad järgmiselt:
1) Märjamaa Valla Rahvamaja ruumide kasutamisel:
1.1. suur saal/ kinosaal
20 eurot/tund;
1.2. Ly-galerii/peeglisaal
16 eurot/tund;
1.3. koolitusruum/laulklass
10 eurot/tund;
1.4. terve rahvamaja (mitu eespool
nimetatud ruumi kokku)
70 eurot/tund.
2) Märjamaa lauluväljaku kasutamisel:
2.1. lauluväljak
320 eurot/ööpäev;
2.2. laadal müügikoht :
toidukaup
30 eurot;
toitlustus
60 eurot;
muu
5 eurot/meeter;
2.3. elektrikasutamise vajadusel lisandub punktides 2.2.1-2.2.3
arvestatud summale:
2.3.1. 220 V elektrienergia ja kuni 4 Kw võimsuse kasutamise eest
5 eurot;
2.3.2. 380 V elektrienergia ja kuni 5Kw võimsuse kasutamise eest
10 eurot.
3) Haimre Rahvamaja ruumide kasutamisel:
3.1. suur saal koos eesruumiga
3.2. väike saal koos eesruumiga
3.3. köök
3.4. suursaal koos köögi kasutamisega
3.5. väike saal koos köögi kasutamisega
3.6. II korruse ruum magamiseks

10 eurot/tund;
5 eurot/tund;
3 eurot/tund;
13 eurot/tund;
8 eurot/tund;
10 eurot/tund.

4) Valgu Rahvamaja ruumide (kommunaalkulu ja muu inventari kasutamine) ja Velise
kiigesaare kasutamisel:
4.1. saal
(50 inim)
10 eurot/tund;
4.2. proovisaal (30 inim)
7 eurot/tund;
4.3. muu ruum
2 eurot/tund;
4.4. Velise kiigesaar
20 eurot/tund.
5) Varbola Rahvamajas ruumide kasutamisel:

1) suur saal
2) väike saal
3) muu ruum
4) dušš

10 eurot/tund;
6 eurot/tund;
4 eurot/tund;
1.50 eurot.

6) Teenuse mõisa ruumide kasutamisel:
1) suur saal
10 eurot/tund;
2) väike saal
5 eurot /tund;
3) saun
4 eurot /tund;
4) jõusaal+dušš
2 eurot/tund;
5) jõusaal+saun
5 eurot/tund;
6) suur saal+köök
12 eurot/tund;
7) suur saal+ väike saal+köök
15 eurot/tund;
8) väike saal+köök
7 eurot/tund;
9) baar+köök
4 eurot/tund;
10) terve mõisa (mitu eespool nimet atud ruumi kokku) 20 eurot/tund;
11) dušš
1,50 eurot.
7) Vana-Vigala Rahvamaja ruumide kasutamisel:
7.1. suur saal
7.2. väike saal
7.3. fuajee

10 eurot/tund;
5 eurot/tund;
2 eurot/tund;

8) Kivi-Vigala Rahvamaja ruumide kasutamisel:
8.1. saal
8.2. fuajee

10 eurot/tund;
2 eurot/tund;

9) Kivi-Vigala küladekeskuse ruumide kasutamine

32 eurot kasutamise kord.

91) Vana-Vigala küla staadioni kasutamisel:
91.1. staadion
20 eurot/tund
91.2. laadal müügikoht:
Kauplemiskoht kuni 10 m
10 eurot;
Kauplemiskoht kuni 20 m
20 eurot;
Kauplemiskoht elektrikasutajale
20 eurot.
(muudetud Märjamaa Vallavalitsuse 05.07.2018 üldkorraldusega nr 10)
10) Külalisetenduste jms korral etendusasutuste või korraldaja poolt 15% pileti-müügist.
(muudetud Märjamaa Vallavalitsuse 08.01.2020 üldkorraldusega nr 1)
2. Kinnitada rahvamajade inventari kasutamise hinnad järgmiselt:
1) Märjamaa Valla Rahvamaja inventari kasutamisel:
1.1. heli- ja valgustehnika täisteenindus rahvamajas
25.00 eurot/tund;
(muudetud Märjamaa Vallavalitsuse 08.01.2020 üldkorraldusega nr 1)
2. dataprojektor
1.3. ekraan (jalaga)
1.4. pabertahvel koos kirjutusvahendiga
1.5. televiisor
1.6. raadiomikrofoni komplekt
1.7. CD-mängija
1.8. digiklaver

10.00 eurot/tund;
4.00 eurot/tund;
4.00 eurot/tund;
7.00 eurot/tund;
7.00 eurot/tund;
10.00 eurot/tund;
13.00 eurot/tund;

1.9. A 4 paljundus

0.13 eurot/leht.

2) Varbola Rahvamaja inventari kasutamisel:
2.1. helitehnika
2.2. televiisor
2.3. videomagnetofon
2.4. audiokeskus
2.5. nõude komplekt (prae- ja supitaldrik, kohvitass
koos alustaldrikuga, nuga , kahvel, teelusikas, morsiklaas,
pits, šampuseklaas, salatikausid kolmes erinevas suuruses,
serveerimislusikad, kastmekann, vaagen, morsikann, soolaja pipratoos, suhkrutoos)

0.50 eurot/ööpäev;

3) laudlina kasutamise hind:

2.00 eurot/kasutuskord.

6.00 eurot/tund;
1.00 eurot/tund;
1.00 eurot/tund;
2.00 eurot/tund;

3. Kinnitada valla rahvamajade piletite hinnad alljärgnevalt:
 3 eurot;
 5 eurot;
 6 eurot;
 7 eurot;
 8 eurot;
 10 eurot;
 12 eurot;
 15 eurot;
 20 eurot.
Käesolevas punktis toodud pileteid võib asendada nummerdatud käepaeladega.
4. Märjamaa Rahvamaja korraldatava eraürituse (jõulupidu, sünnipäev, juubel, aastapäev jms)
läbiviimise hinnaks kinnitada 300 eurot.
5. Vallavalitsusele, tema hallatavatele asutustele ja nende juures tegutsevatele
kodanikeühendustele on üldjuhul ruumide, lauluväljaku, kiigesaare, Vana-Vigala küla staadioni ja
inventari kasutamine mittetulunduslikeks ja/või lastele suunatud üritusteks tasuta.
(muudetud Märjamaa Vallavalitsuse 05.07.2018 üldkorraldusega nr 10)
6. Üldkorralduse punktides 1 ja 2 nimetatud ruumide, lauluväljaku või inventeri soodsamatel
tingimustel kasutamiseks (näiteks ruumide kasutamine üle 5-e tunni, lastele suunatud ürituste
korraldamine) esitatakse sellekohane kirjalik avaldus rahvamaja juhatajale või Teenuse mõisa
perenaisele. Soodustuse andmise ja soodustuse ulatuse otsustab rahvamaja juhataja või Teenuse
mõisa perenaine arvestades avalduses toodud põhjendusi.
7. Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 06.09.2017 üldkorraldus nr 9 „Märjamaa valla
rahvamajade teenuste hinnakiri“.
8. Üldkorraldus jõustub 1.aprillil 2018.
9. Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest, esitades vaide Märjamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Villu Karu

Maigi Linna

vallavanem

vallasekretär

