
 

 

 

 

HALJALA VALLAVALITSUS 
KORRALDUS 

Haljala          30. jaanuar 2013 nr 42 
 

Haljala Rahvamaja ruumide kasutamise üürimäärad ja teenuste hinnakiri 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 30 lõike 3, Haljala Vallavolikogu 15. 

oktoober 2002 määruse nr 52 “Haljala valla põhimääruse kinnitamine” § 48 lõike 4 alusel  
 

Haljala Vallavalitsus otsustab:  
 

1. Kehtestada Haljala Rahvamaja ruumide kasutamise üürimäärad ja teenuste hinnad alljärgnevalt: 

1.1. Haljala Rahvamaja ruumide kasutamine juriidilistele isikutele 

1.1.1. kõikide ruumide kasutamine   kuni 160,00 euro/ tund; 

1.1.2. teatrisaali kasutamine    kuni 100,00 eurot/tund; 

1.1.3. tantsusaali kasutamine    kuni   65,00 eurot/tund; 

1.1.4. baari ja ülemise fuajee kasutamine  kuni   65,00 eurot/tund; 

1.1.5. tantsusaali ja ülemise fuajee kasutamine kuni 100,00 eurot/tund; 

1.1.6. alumise fuajee kasutamine   kuni   20,00 eurot/tund. 
 

1.2. Haljala Rahvamaja ruumide kasutamine isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on 

Haljala vald:  

 1.2.1. tantsusaali kasutamine     7,00 eurot/tund; 

 1.2.2. baari ja ülemise fuajee kasutamine   7,00 eurot/tund; 

 1.2.3. ruumide kasutamine leinatalituse korraldamiseks  15,00 eurot/kord. 
 

1.3. Haljala Rahvamaja ruumide kasutamine isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole 

Haljala vald: 

 1.3.1. tantsusaali kasutamine     15,00 eurot/tund; 

 1.3.2. baari ja ülemise fuajee kasutamine   15,00 eurot/tund; 

 1.3.3.  ruumide kasutamine leinatalituse korraldamiseks 25,00 eurot/kord. 
 

1.4. Peoõhtute, kontsertide, teatrietenduste või muude tuluürituste korraldamisel tasub ruumide 

kasutaja üüri 10% üritusele müüdud piletite müügisummast.  
 

1.5. Haljala Rahvamaja poolt osutatav heli- ja valgustusteenus 15,00 eurot/tund. 
 

11. Broneeringu kinnitamiseks tasutakse ettemaks kuni 50% tasumisele kuuluvast üürisummast ja/või 

teenuse hinnast. Kui broneering tühistatakse vähem kui 14 kalendripäeva  enne ruumide või teenuse 

kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata. [20.12.2016 kor nr 264, jõust 21.12.2016] 
 

12. Rahvamaja juhatajal on õigus ruumide kasutamisel tekkida võivate kahjude hüvitamiseks nõuda 

üürnikult lisaks üürisummale tagatisraha kuni 20% üürisummast. Tagatisraha tagastatakse peale 

ruumide üleandmist juhul, kui üürniku poolt on täidetud kõik üürilepingust tulenevad kohustused. 

[20.12.2016 kor nr 264, jõust 21.12.2016] 
 

2. Lähtudes käesoleva korralduse punktidest 11 ja 12  määrab broneeringutasu ja tagatisraha suuruse 

rahvamaja juhataja. Tasumine toimub arve alusel vallavalitsuse arvelduskontole või sularahaga 

arvelduse korral vastavalt valla raamatupidamise siseeeskirjas sätestatule. [Muudetud: 20.12.2016 

kor nr 264, jõust 21.12.2016] 

 

/Allkiri/ 

Leo Aadel       /Allkiri/ 

Vallavanem       Riina Must 

        Vallasekretär 


