
 

  

 

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 

   

 

 

Ü L D K O R R A L D U S 
 

 

Märjamaa                                                                               8. juuni  2022 nr 2-1.4/11 

 

 

Märjamaa Ujula  teenuste hinna kinnitamine 

 

Aluseks võttes  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Märjamaa Ujula juhataja 

ettepaneku selgitustega ning kuulanud ära vallavalitsuse liikmete arvamused, annab Märjamaa 

vallavalitsus  

 

üldkorralduse: 

 

1. Kinnitada Märjamaa Ujula teenuste hinnad alljärgnevalt: 

                                                                  

1.1. Koolieelikud  (iga kuni kolme eelkooli ealise lapse kohta 

 peab olema vähemalt üks ujula pileti ostnud täiskasvanud  

saatja)                                                                                                                  tasuta 

                                                                                          

1.2. Õpilased, üliõpilased, pensionärid, töövõimelanguse ja                                 

       erivajadusega inimesed:  

      (kehtib tunnistuse ettenäitamisel eesti residentidele)       

1.2.1.    2,0 tundi                                                                                                4,00 eurot                            

1.2.2.  10 korra pilet  (kehtib 3 kuud ostukuupäevast)                                    30,00 eurot 

 

1.3. Täiskasvanud : 

   1.3.1.    2,0 tundi                                                                                               6,00 eurot 

   1.3.2.  10 korra pilet (kehtib 3 kuud ostukuupäevast)                                    50,00 eurot 

 

1.4. Perepilet 2,0 tundi  (2 täiskasvanut ja 3 kuni 18a. last )                            18,00 eurot 

 

1.5. Erasauna rent 1,0 tund (võimalik rentida vaid koos ujula  

pääsmega)                                  10,00 eurot 

 

1.6. Ühe raja üür 1,0 tundi                                                                              40,00 eurot 

 

1.7. Lastebasseini üür 1,0 tundi                                                                      45,00 eurot                          

 

1.8. Suure basseini üür 1,0 tundi                                                                  150,00 eurot 

                                                                                        

1.9. Sauna kasutamine 1,0 tund (ei sisalda basseinide ja aurusauna  

kasutamist)                                     4,00 eurot 

 

1.10.  Duši kasutamine 0,5 tundi (ei sisalda basseinide ja saunade  



kasutamist)                               3,00 eurot 

 

1.11. Jõusaali kasutamine: 

   1.11.1.   1,0 tund                                                                                              3,00 eurot 

   1.11.2.   10 korra pilet (kehtib 2 kuud peale ostu)                                         24,00 eurot 

   1.11.3.    jõusaali kasutaja duši pilet                                                                1,00 eurot 

 

1.12. Solaariumi kasutamine 1 minut                                                              0,50 eurot 

 

1.13. Kuupilet  (kuupilet ei hõlma erasauna, jõusaali  

ja solaariumi kasutamist. Kuupiletit saab kasutada 

ainult rahvastikuregistri järgi sissekirjutust  

omav Märjamaa valla  elanik, pilet on personaalne)                                 50,00 eurot 

                                                                                                                                                                     

2.  Ujula hinnakirjas ettenähtud kasutusaeg hõlmab pesemisele ja riietumisele kuluvat  aega. 

Kasutusaja ületamisel rohkem kui 0,5 tundi on ujula kassapidajal õigus küsida piletiraha uue 

kasutuskorra eest..   

 

3. Tunnistada kehtetuks Märjamaa vallavalitsuse  30.10.2019  üldkorraldus nr 2-1.4/8 „Märjamaa 

Ujula  teenuste hinna kinnitamine“. 

 

4.  Üldkorraldus jõustub 1. augustil 2022.a. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Meelis Välis (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem                                                                      Maigi Linna                                                                                        

                                                                                        vallasekretär                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


