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Rapla          23. september 2019 nr 396 

 

 

Vallavalitsuse (asutusena) ja ametiasutuse 

hallatavate asutuste osutatavate teenuste 

hindade kehtestamine 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3: 

1. Kehtestada 1. oktoobrist 2019 Rapla Vallavalitsuse (asutusena) ja ametiasutuse hallatavate 

asutuste osutatavate teenuste hinnad järgmiselt: 

1.1 Paljundus- ja trükiteenused: 
Nimetus Info Ühe tk 

hind (€) 

Koopiate valmistamine ja printimine Ühepoolne A4 leht 0,1 

Kahepoolne A4 leht 0,15 

Ühepoolne A3 leht 0,2 

Kahepoolne A3 leht 0,3 

Värviline ühepoolne A4 leht 0,6 

Värviline kahepoolne A4 leht 1,0 

1.2 Jõusaali kasutus: 
Ruum Info Ühe 

korra 

hind 

(€) 

Ühe kuu 

hind (€)   

Jõusaali kasutamine  täiskasvanutele Kasutus max 1,5 h/kord 3 25 

Jõusaali kasutamine õpilastele, 

pensionäridele  

Kasutus max 1,5 h/kord 2 15 

1.3 Sauna ja duši kasutus: 
Ruum Info Ühe korra 

hind (€) 

Sauna üksikpääse Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses, Kaiu huvikeskuses 3 

Sauna üksikpääse õpilasele ja 

pensionärile 

Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses, Kaiu huvikeskuses 2 

Tunnisauna pääse  Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses, Kaiu huvikeskuses 

Miinimum aeg 2 h, iga järgnev h on võrdne korra 

hinnaga 

25 

Dušš  2 

Dušš õpilastele ja pensionäridele  1 

2. Inventari rendi hinna kehtestab käskkirjaga ametiasutuse hallatava asutuse juht, lähtudes inventari 

soetusmaksumusest ja aastasest hoolduskulust. 



3. Beebide ujumine koos täiskasvanuga Rapla Lasteaias Kelluke – 5 eurot/h. 

4. Tunnistada kehtetuks: 

4.1 Juuru Vallavalitsuse 3. mai 2011. a korraldus nr 173 “Vallavara kasutamise tasuliste teenuste 

osutamise hinnakirja kehtestamine“; 

4.2 Juuru Vallavalitsuse 31. augusti 2011. a korraldus nr 263 “Juuru jõu- ja aeroobikasaali ning 

sauna kasutuseeskirja ja hinnakirja kinnitamine“; 

4.3 Juuru Vallavalitsuse 27. märtsi 2012 korralduse nr 85 “Vallavara kasutamisel tasuliste teenuste 

osutamise hinnakirja kehtestamine“; 

4.4 Kaiu Vallavalitsuse 7. märtsi 2011. a korraldus nr 34 „Kaiu jõusaali, dušširuumi ja sauna 

kasutamise hinnakiri“; 

4.5 Kaiu Vallavalitsuse 2. märtsi 2015. a korraldus nr 66 “Kuimetsa spordihoones asuvate ruumide 

kasutamise hinnad“;   

4.6 Rapla Vallavalitsuse 31. oktoobri 2011. a korraldus nr 334 “Vallavalitsuse hallatavate asutuste 

poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine“. 

5. Abivallavanemal haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas teha korraldus teatavaks ametiasutuse 

hallatavate asutuste juhtidele. 

6. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud 

korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavakstegemisest. 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Meelis Mägi 

vallavanem 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Ülle Eesik-Pärn 

vallasekretär 

 


