
  MTÜ METSANURME

Metsanurme külakeskuse 
territooriumi, ruumide, inventari lühiajalise kasutamise tingimused 2021.a.

1. MTÜ Metsanurme, registrikoodiga 80022085, aadressiga Metsanurme küla 75506, Harjumaa, (edaspidi 

TEENUSE PAKKUJA) ja teenuse tellija (edaspidi KLIENT)  vahel loetakse Metsanurme külakeskuse 

territooriumi, ruumide  ja/või inventari lühiajalise kasutamise (edaspidi TEENUS) tingimused sõlmituks, kui 

käesolevad tingimused on kliendile teatavaks tehtud ja ta on tasunud esitatud arve alusel teenuse eest 

ettemaksu.  

2. Teenuse kasutamise aeg

Kellaajad kokkuleppel, kokkulepped kinnitatakse kirjalikult, e-maili teel.  Teenusepakkuja on kohustatud 

klienti ootama kokkulepitud ajast hilinemisel max 30 minutit. Ööpäevase rendi puhul ruumide üleandmine 

hiljemalt kell 12.00 kui teenuse pakkuja ei ole määranud teisiti. 

3. Teenuste kasutamine vastavalt hinnakirjale*

- Rehetoa kasutamine koos õueala kasutamisega 

- II  korruse seminariruumi rent ööbimiseks (15 madratsit ja padjad) suveperioodil, kui ööpäevane temperatuur 

on vähemalt +15ºC 

- Vabaõhulava kasutamine koos laudade-pinkide, valgustuse ja elektriga 

- Toitlustus vastavalt kokkuleppele

- Täiendava inventari kasutamine (lauanõud, serveerimisnõud, grillitarvikud, välitelgid, vahendid 

mängudeks jmt) .

- Täiendavad teenused (seminarid, matkad jm paketid)

4. Ettemaks

Klient on kohustatud tasuma ettemaksuks 1/3 rendihinnast mitte hiljem kui 1 kuu enne teenuse kasutamist 

vastavalt esitatud arvele.  Ettemaksu ei tagastata. 

5. Kliendi kohustused

5.1. Klient on teenuse hinna kohustatud tasuma arvel märgitud tähtajaks või sularahas teenusepakkujale, 

mille kinnituseks koostab teenuse pakkuja sularaha arve. 

5.2. Klient on kohustatud tasuma lõhutud või kadunud inventari maksumuse 100% ulatuses lähtuvalt 

turuhinnast.

5.3. Klient on kohustatud koristama enda järelt, kui hoonetes või nende ümbruses on loobitud maha sööki, 

prahti vm jäätmeid. Vastasel korral on teenuse pakkujal õigus esitada koristamise kohta täiendav arve 65 €

5.4. Kliendil on kohustus renditavad hooned anda üle samas olukorras kui ta need sai.



5.5. Ruumide rendi puhul alla 18-aastaste isikutele  (nt põhikooli lõpupidu) sõlmib  kirjaliku lepingu ja 

vastutab kas lapsevanem või õpetaja. 

5.6. Klient ei tohi müraga, lärmiga ega muul moel häirida lähedalelavaid inimesi ning peab järgmima Eesti 

vabariigi Korrakaitseseadust § 56:

(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 

00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või 

valgusefekte.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on 

tekitatud:

2)kohaliku omavalitsuse loa alusel või

3)ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

 

6. Vaidluste lahendamine

Tingimuste täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel 

Eesti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras.

* MTÜ Metsanurme juhatuse poolt kehtestatud hinnakiri: 

Rehehoone I korruse ja õueala rent alla 40 inimesele 1 ööpäev 195 €,  tund 27€

Rehehoone I korruse ja õueala rent üle  40 inimesele 1 ööpäev 245 €,  tund 35€ 

II korruse seminariruumi rent 20€/tund

II korruse seminariruumi rent ööbimiseks 30 €

Sööginõude rent komplekt inimese kohta 1.20€ (sisaldab lauakatet ja pesu) 

Serveerimisnõude rent komplekt 15€  

Laudlinad 2.50/tk

Teenuse pakkuja poolt tellitud toitlustuse puhul nõude rendihinda ei lisandu. 

Muude teenuste hinnad vastavalt pakettidele http://www.metsanurme.eu/TEENUSED 

http://www.metsanurme.eu/TEENUSED

