
 
 
 
 
 

LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS 
 
 

KORRALDUS 
 
Paldiski 01.02.2022 nr 95 
 
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate 
asutuste ruumide kasutuse ja tasuliste 
teenuste hindade kehtestamine 
 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3, Lääne-Harju 
Vallavolikogu 24.07.2018 määruse nr 14 „Risti Kooli põhimäärus“ § 22 lõike 5, Lääne-Harju 
Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus“ § 22 lõike 5,  
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 määruse nr 27 „Paldiski Vene Põhikooli põhimäärus“ 
§ 22 lõike 5, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 määruse nr 29 „Padise Põhikooli 
põhimäärus“ § 21 lõike 5, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 määruse nr 31 „Vasalemma 
Põhikooli põhimäärus“ § 22 lõike 5, Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 28 
„Lääne-Harju Kultuurikeskuse põhimäärus“ § 9 lõike 4, Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 
määruse nr 29 „Lääne-Harju Huvikeskuse põhimäärus“ § 9 lõike 4, Lääne-Harju Vallavolikogu 
17.12.2019 määruse nr 30 „Lääne-Harju Spordikeskuse põhimäärus“ § 9 lõike 4, Lääne-Harju 
Vallavolikogu 26.05.2020 määruse nr 7 „Paldiski Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ § 22 lõike 5 
ning Lääne-Harju Vallavolikogu 03.08.2021 määruse nr 11 „Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide 
Kooli põhimäärus“ § 27 lõike 6 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2019 
määruse nr 5 „Vallavara valitsemise kord“ § 16 lõike 4 punktiga 2 ja lõikega 5 
 
1. Kehtestada Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava Laulasmaa Kooli koolimajade kinnistu ja 
ruumide kolmandatele isikutele kasutusse andmisel järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
1.1 aula 30 eurot 200 eurot 
1.2 spordisaal (kuni 4 harrastajat/5+ harrastajat) 20/30 eurot 200 eurot 
1.3 klassiruum 10 eurot 30 eurot 
1.4 eriklassiruum (muusika jms) 20 eurot 100 eurot 
1.5 söögisaal 10 eurot 50 eurot 
1.6 köök 20 eurot 60 eurot 
1.7 auditoorium 20 eurot 100 eurot 
1.8 õue amfiteater 20 eurot 100 eurot 
 
2. Kehtestada Paldiski Ühisgümnaasiumi, Paldiski Vene Põhikooli, Risti Kooli (v.a lasteaed) ja 
Padise Põhikooli (v.a spordihoone) ruumide kolmandatele isikutele kasutusse andmisel 
järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
2.1 aula 20 eurot 200 eurot 
2.2 spordisaal 20 eurot 200 eurot 
2.3 klassiruum 10 eurot 30 eurot 
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Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
2.4 eriklassiruum (muusika jms) 20 eurot 100 eurot 
2.5 söögisaal 10 eurot 50 eurot 
2.6 köök 20 eurot 60 eurot 

 

3. Kehtestada Padise Põhikooli tasulistele teenustele järgnevad hinnad: 

Padise Põhikooli spordihoone 

3.1 kiip (1 tk) 35 eurot 
 

4. Kehtestada Vasalemma Põhikooli kinnistu ja ruumide kolmandatele isikutele kasutusse 
andmisel ning tasulistele teenustele järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
4.1 mõisasaal 40 eurot 400 eurot 
4.2 spordisaal (kuni 4 harrastajat/5+ harrastajat) 20/30 eurot 200 eurot 
4.3 klassiruum  10 eurot 30 eurot 
4.4 eriklassiruum (muusika jms) 20 eurot 100 eurot 
4.5 söögisaal 10 eurot 50 eurot 
4.6 köök 20 eurot 60 eurot 
4.7 park ja terrass 20 eurot  
4.8 jõusaali ühe korra pilet (1 tund 30 min) 2 eurot 
4.9 jõusaali kuukaart 10 eurot 
4.10 jõusaali poolaastakaart 25 eurot 

 

5. Kehtestada Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli Rummu õppekoha ruumide 
kolmandatele isikutele kasutusse andmisel järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
5.1 II korrus tervikuna 30 eurot 100 eurot 
5.2 tantsusaal 10 eurot  

 

6. Kehtestada Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavas Paldiski Lasteaias Sipsik, Paldiski Lasteaias 
Naerulind, Laulasmaa Kooli lasteaedade majades, Risti Kooli lasteaias, Padise Lasteaias, 
Rummu Lasteaias Lepatriinu ja Vasalemma Lasteaias Sajajalgne kinnistu ja ruumide 
kolmandatele isikutele kasutusse andmisel järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
6.1 saal 10 eurot 
6.2 rühmaruum 10 eurot 
6.3 erirühmaruum (muusika jms) 12 eurot 
6.4 õueala 10 eurot 

 

7. Kehtestada Lääne-Harju Kultuurikeskuse ruumide kolmandatele isikutele kasutusse andmisel 
järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
Padise rahvamaja 

7.1 saal 30 eurot 300 eurot 
7.2 saal koos fuajee kasutusega 40 eurot 400 eurot 
7.3 seminariruum 10 eurot  
 



3 
 

 

Klooga maja 
7.4 saal 20 eurot 200 eurot 
7.5 üks ruum hoones 5 eurot  
7.6 köögiruum 15 eurot  
7.7 kogu hoone 35 eurot 350 eurot 
Vasalemma seltsimaja 
7.8 saal 20 eurot 175 eurot 
7.9 kogu hoone 20 eurot 250 eurot 
 
8. Kehtestada Lääne-Harju Huvikeskuse Ämari majas ruumide kolmandatele isikutele kasutusse 
andmisel järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
Hind ühe ööpäeva 

kohta 
8.1 spordisaal 20 eurot 120 eurot 
8.2 fuajee 5 eurot  
8.3 noorte (kogukonna) tuba 10 eurot  
 
9. Kehtestada Lääne-Harju Valla Raamatukogu Paldiski ruumide kolmandatele isikutele 
kasutusse andmisel järgnevad hinnad: 

Kasutusse antav ruum 
Hind ühe tunni 

kohta 
9.1 raamatukogu ruum 10 eurot 
 

10. Kehtestada Lääne-Harju Spordikeskuse ruumide kolmandatele isikutele kasutusse andmisel 

ning tasulistele teenustele järgnevad hinnad: 

Paldiski spordihoone 
10.1 spordisaali kasutus (1,5 tundi) 30 eurot 
10.2 spordisaali kasutus (24 tundi) 150 eurot 
10.3 spordisaali kasutus üksikisik (1,5 tundi) 3 eurot 
10.4 matisaali kasutus (1,5 tundi) 20 eurot 
10.5 matisaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) 100 eurot 
10.6 matisaali kasutus (24 tundi) 100 eurot 
10.7 ujula rent (1 tund) 100 eurot 
10.8 ujula rent (24 tundi) 300 eurot 
10.9 ujula ühe raja rent (1 tund) 10 eurot 
10.10 ujula ühe raja rent (24 tundi) 80 eurot 
10.11 ujula ühe korra pilet (1,5 tundi) 3,50 eurot 
10.12 ujula ühe korra sooduspilet (1,5 tundi) 2 eurot 
10.13 ujula 10 korra pilet (10 x 1,5 tundi) 25 eurot 
10.14 ujula 10 korra sooduspilet (10 x 1,5 tundi) 15 eurot 
10.15 ujula perepilet (2 täiskasvanut + 1 laps 1,5 tundi) 7 eurot 
10.16 ujula perepilet (2 täiskasvanut + 2 ja enam last 1,5 tundi) 9 eurot 
10.17 allveeujumine (1,5 tundi) 8 eurot 
10.18 jõusaali kasutus (1,5 tundi) 3,50 eurot 
10.19 jõusaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) 25 eurot 

Rummu spordihoone 

10.20 spordisaali kasutus (1,5 tundi) 20 eurot 
10.21 spordisaali kasutus (24 tundi) 120 eurot 
10.22 jõusaali kasutus (1,5 tundi) 3,50 eurot 
10.23 jõusaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) 25 eurot 
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Vasalemma staadion ja palliväljak Kasutusaeg Hind 

10.24 treening kunstmuruväljakul (terve väljak) 1,5 tundi 45 eurot 
10.25 treening kunstmuruväljakul (pool väljakut) 1,5 tundi 25 eurot 
10.26 Eesti MV mäng kunstmuruväljakul 2 tundi 75 eurot 
10.27 sõprusmäng kunstmuruväljakul (terve väljak) 1,5 tundi 55 eurot 
10.28 sõprusmäng kunstmuruväljakul (pool väljakut) 2 tundi 25 eurot 
10.29 kommertsüritus (turniir, kontsert jms) kuni 6 tundi 175 eurot 
10.30 kergejõustiku staadioni rent 1,5 tundi 15 eurot 
10.31 kergejõustiku staadioni rent kuni 6 tundi 90 eurot 
10.32 kergejõustiku staadioni rent kuni 12 tundi 180 eurot 
10.33 korvpalliväljaku rent 1,5 tundi 15 eurot 
10.34 korvpalliväljaku rent kuni 6 tundi 90 eurot 
10.35 korvpalliväljaku rent kuni 12 tundi 180 eurot 
10.36 võrkpalliväljaku rent 1,5 tundi 15 eurot 
10.37 võrkpalliväljaku rent kuni 6 tundi 90 eurot 
10.38 võrkpalliväljaku rent kuni 12 tundi 180 eurot 

 
11. Käesolevas korralduses kehtestatud hinnad sisaldavad käibemaksu. 
 
12. Käesoleva korralduse punktis 3.1 nimetatud kiip annab õiguse kasutada jõusaali ja 
spordisaali ajal, mil ei toimu rühmatreeninguid. 
 
13. Käesoleva korralduse punktis 10 nimetatud sooduspiletile on õigus pensionäridel, puuetega 
isikutel ja alaealistel vastavat soodustust tõendava dokumendi esitamisel. Ujula, jõu- või 
spordisaali 10 korra pilet kehtib 6 kuu jooksul alates selle soetamise kuupäevast. 
 
14. Käesolevas korralduses kehtestatud hinnad sisaldavad antud ruumi teenindamiseks vajalike 
üldkasutatavate, tualett-, riietus- ja duširuumide kasutust. 
 
15. Vallavara haldaval asutusel on õigus käesolevas korralduses nimetatud kinnistuid ja ruume 
anda kasutada kehtestatust madalama hinnaga või tasuta põhitegevuses määratud tegevuste 
läbiviimiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning vallas 
tegutsevatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele, mille liikmetest on vähemalt 75% Eesti 
rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanikud.  
 
16. Tunnistada kehtetuks Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.04.2020 korraldus nr 432 „Lääne-Harju 
Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutuse andmise hindade kehtestamine“ ja  
Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.09.2020 korraldus nr 880 „Lääne-Harju Spordikeskuse, Padise 
Põhikooli ja Vasalemma Põhikooli tasuliste teenuste hindade kehtestamine“.  
 
17. Korraldus jõustub 1. märtsil 2022. 
 
18. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Lääne-Harju Vallavalitsusele või kaebuse 
Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul korralduse 
teatavakstegemisest arvates. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Jaanus Saat (allkirjastatud digitaalselt) 
vallavanem Anti Pärtel 
 vallasekretär 


