
 

JÄRVA VALLAVALITSUS 

 

KORRALDUS 
 

Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja välialade lühiajaliselt kasutusse 

andmise tasude hinnakirja kehtestamine ning vallavara tasuta kasutusse andmise 

põhimõtete määramine 

 

Teams  17.03.2021 nr 144 

 

 

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6, Järva 

Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 16 lõigete 7 ja 8, 

haldusmenetluse seaduse § 75 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46 alusel. 

 

Vastavalt Järva vallavara valitsemise korra § 16 lõike 1 punktile 3 saab vallavara anda 

kolmandatele isikutele ühekordseks või korduvaks lühiajaliseks kasutamiseks tasu eest. 

Vallavalitsuse hallatav asutus kasutab tema valitsemisele antud vallavara oma põhimäärusest 

tulenevate ülesannete täitmiseks.   

 

1. Kehtestada 1. aprillist 2021 Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja välialade 

lühiajaliselt kasutusse andmise tasude hinnakiri järgmiselt: 

 

1.1. Albu Rahvamajad 

1.1.1. Ahula hoone: 

1.1.1.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

10 eurot/tund; 

1.1.1.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

50 eurot/ööpäev;  

1.1.1.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 4 eurot/tund; 

1.1.1.4. spordisaali kasutamise üksikpilet 1,5 eurot/2 tundi; 

1.1.1.5. spordisaali kasutamise pensionärile 1 euro/2 tundi; 

1.1.1.6. spordisaali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.1.1.7. spordisaali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.1.1.8. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord. 

 

1.1.2. Albu hoone: 

1.1.2.1. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

20 eurot/tund; 

1.1.2.2. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev;                                                       

1.1.2.3. saali ja jõusaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.1.2.4. saali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.1.2.5. saali kasutamise üksikpilet pensionärile 1,5 eurot/2 tundi; 

1.1.2.6. saali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.1.2.7. saali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.1.2.8. jõusaali kasutamine gruppidele 10 eurot/tund; 

1.1.2.9. jõusaali kasutamise üksikpilet  2 eurot/2 tundi; 

1.1.2.10. jõusaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1,5 euro/2 tundi;  

1.1.2.11. jõusaali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.1.2.12. jõusaali kasutamise kuupilet pensionärile 4 eurot; 

1.1.2.13. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord. 
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1.2. Ambla Kultuurikeskus 

1.2.1. Aravete kultuurimaja:  

1.2.1.1. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 12 eurot/tund; 

1.2.1.2. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev;  

1.2.1.3. saali ja kaminasaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.2.1.4. kaminasaali kasutamine 10 eurot/tund; 

1.2.1.5. kaminasaali kasutamine  50 eurot/ööpäev; 

1.2.1.6. köögi kasutamine 10 eurot/tund; 

1.2.1.7. köögi kasutamine 50 eurot/ööpäev. 

  

1.2.2. Ambla kultuurimaja: 

1.2.2.1. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 15 eurot/tund; 

1.2.2.2. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev; 

1.2.2.3. saali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.2.2.4. ringiruumi kasutamine 5 eurot/tund; 

1.2.2.5. ringiruumi kasutamine 50 eurot/ööpäev; 

1.2.2.6. köögi kasutamine 10 eurot/tund; 

1.2.2.7. köögi kasutamine 50 eurot/ööpäev. 

 

1.3. Aravete Spordi- ja Tervisekeskus 

1.3.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

15 eurot/tund; 

1.3.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev; 

1.3.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.3.4. spordisaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.3.5. spordisaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1 euro/2 tundi; 

1.3.6. spordisaali kasutamise kuupilet 12 eurot; 

1.3.7. spordisaali kasutamise kuupilet pensionärile 6 eurot; 

1.3.8. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord; 

1.3.9. Aravete staadioni kasutamine 15 eurot/tund; 

1.3.10. Aravete liivaväljakute kasutamine 15 eurot/tund; 

1.3.11. Ambla staadioni kasutamine 15 eurot/tund; 

1.3.12. punktides 1.3.9.-1.3.12. nimetatud rajatiste kasutamine täiskasvanute spordiringi 

tegevuseks 5 eurot/tund. 

 

1.4. Imavere Rahvamaja 

1.4.1. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 10 eurot/tund; 

1.4.2. saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 eurot/ööpäev; 

1.4.3. saali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.4.4. kohviku kasutamine 5 eurot/tund; 

1.4.5. kohviku kasutamine 50 eurot/ööpäev. 

 

1.5. Imavere Spordihoone 

1.5.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

20 eurot/tund; 

1.5.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

100 eurot/ööpäev;  
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1.5.3. spordisaali ühe platsi kasutamine (pool saali) seminarideks, koolitusteks jm sündmuste 

korraldamiseks 10 eurot/tund; 

1.5.4. spordisaali ühe platsi kasutamine (pool saali) seminarideks, koolitusteks jm sündmuste 

korraldamiseks 50 eurot/ööpäev; 

1.5.5. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.5.6. spordisaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.5.7. spordisaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1,5 euro/2 tundi; 

1.5.8. spordisaali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.5.9. spordisaali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.5.10. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord. 

 

1.6. Järva-Jaani Kultuurimaja 

1.6.1. suure saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

20 eurot/tund; 

1.6.2. suure saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

100 eurot/ööpäev; 

1.6.3. väikese saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

10 eurot/tund; 

1.6.4. väikese saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

50 eurot/ööpäev; 

1.6.5. suure ja väikese saali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.6.6. fuajee kasutamine 3 eurot/tund. 

 

1.7. Järva-Jaani Gümnaasium 

1.7.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

15 eurot/tund; 

1.7.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

100 eurot/ööpäev; 

1.7.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.7.4. spordisaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.7.5. spordisaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1,5 euro/2 tundi; 

1.7.6. spordisaali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.7.7. spordisaali kasutamise kuupilet  pensionärile 3 eurot; 

1.7.8. jõusaali kasutamine gruppidele 10 eurot/tund; 

1.7.9. jõusaali kasutamise üksikpilet  2 eurot/2 tundi; 

1.7.10. jõusaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1 euro/2 tundi;  

1.7.11. jõusaali kasutamise kuupilet täiskasvanule 10 eurot; 

1.7.12. jõusaali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.7.13. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord. 

 

1.8. Peetri kool-rahvamaja 

1.8.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

10 eurot/tund; 

1.8.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

50 eurot/ööpäev; 

1.8.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.8.4. jõusaali kasutamine gruppidele 10 eurot/tund; 

1.8.5. jõusaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.8.6. jõusaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1 euro/2 tundi;  

1.8.7. jõusaali kasutamise kuupilet täiskasvanule 10 eurot; 

1.8.8. jõusaali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.8.9. duširuumi kasutamise üksikpilet 1 euro/kord. 
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1.9. Koeru Kultuurimaja 

1.9.1. suure saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

20 eurot/tund; 

1.9.2. suure saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

150 eurot/ööpäev; 

1.9.3. väikese saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

10 eurot/tund; 

1.9.4. väikese saali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

70 eurot/ööpäev; 

1.9.5. suure ja väikese saali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.9.6. õppeklassi kasutamine 5 eurot/tund; 

1.9.7. väliala (sisehoov) kasutamine 15 eurot/tund. 

 

1.10. Koeru Keskkool 

1.10.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

15 eurot/tund; 

1.10.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev; 

1.10.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund; 

1.10.4. spordisaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.10.5. spordisaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1,5 eurot/2 tundi; 

1.10.6. spordisaali kasutamise kuupilet 10 eurot; 

1.10.7. spordisaali kasutamise kuupilet pensionärile 3 eurot; 

1.10.8. jõusaali kasutamise üksikpilet 2 eurot/2 tundi; 

1.10.9. jõusaali kasutamise üksikpilet pensionärile 1 euro/2 tundi; 

1.10.10. jõusaali kasutamise kuupilet täiskasvanule 10 eurot; 

1.10.11. jõusaali kasutamise kuupilet penisonärile 3 eurot; 

1.10.12. Koeru staadioni kasutamine 15 eurot/tund; 

1.10.13. Koeru staadioni kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund. 

 

1.11. Koigi Kooli võimla 

1.11.1. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks  

15 eurot/tund; 

1.11.2. spordisaali kasutamine seminarideks, koolitusteks jm sündmuste korraldamiseks 100 

eurot/ööpäev; 

1.11.3. spordisaali kasutamine täiskasvanute huvi- ja spordiringi tegevuseks 5 eurot/tund. 

 

2. Spordisaali kasutamise hind sisaldab duširuumi kasutamist. 

 

3. Täiskasvanute huvi- ja spordiringiks loetakse juhendaja või treeneri juhendamisel regulaarselt 

toimuvat tegevust. 

 

4. Tasuta kasutusse antakse käesolevas korralduses nimetatud Järva Vallavalitsuse hallatavate 

asutuste huvi- ja spordiringi tegevuseks sobivad ruumid ja välialad lähtuvalt avalikust huvist, 

milleks on Järva valla õpilastele huvi- ja spordiringi korraldamine.  

 

5. Tunnistada kehtetuks Järva Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldus nr 653 „Järva Vallavalitsuse 

hallatavate asutuste ruumide ja välialade lühiajaliselt kasutusse andmise tasude hinnakirja 

kehtestamine ning vallavara tasuta kasutusse andmise põhimõtete määramine ning vallavara tasuta 

kasutusse andmise põhimõtete määramine“. 
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6. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse 

Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva 

Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. 

 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arto Saar  (allkirjastatud digitaalselt) 

Vallavanem  Karin Tenisson-Alev 

  Vallasekretär 

 


