
 

 

 

TARTU VALLAVALITSUS 

 

 

 

KORRALDUS 
 

 

Kõrveküla         25.08.2022 nr 793 

 

 

 

 

 

Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli  

tasuliste teenuste hindade kehtestamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ning Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 

määruse nr 10 „Tartu Valla Spordikooli põhimäärus“ § 25 lg 3 alusel Tartu Vallavalitsus  

 

otsustab: 

 

1. Kehtestada Tartu Valla Spordikooli poolt Lähte spordihoones, maadlusmajas ja staadionil 

osutatavate tasulise teenuste hinnad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt: 

1.1. Spordihoone kogu saali kasutamine 1 päev     330 eurot 

1.2. Spordihoone kogu saali kasutamine 1 päev  

 lepingulised/pikaajalised kliendid       250 eurot 

1.3. Spordihoone kogu saali kasutamine 1 tund       45 eurot 

1.4. Spordihoone kogu saali kasutamine 1,5 tundi       60 eurot 

1.5. Spordihoone ühe pallimängude väljaku kasutamine 1,5 tundi     25 eurot 

1.6. Spordihoone sauna kasutamine 1 tund        12 eurot 

1.7. Spordihoone sauna kasutamine 3 tundi        30 eurot 

1.8. Maadlusmaja kogu saali kasutamine 1 päev       40 eurot 

1.9. Maadlusmaja kogu saali kasutamine 1,5 tundi ühe kasutaja eest       1 euro 

1.10. Maadlusmaja kogu saali kasutamine 1,5 tundi  

lepingulised kliendid ühe kasutaja eest      0,80 eurot 

1.11. Maadlusmaja duširuumi kasutamine maadlusvõistluste ajal     tasuta 

1.12. Maadlusmaja duširuumi kasutamine muude võistluste ajal 

 ühe kasutaja eest                    2 eurot  

1.13. Staadioni kasutamine 1 päev          30 eurot 

1.14. Lauatennise mängimine           tasuta 

1.15. Osalemine vibuspordi treeningul 1 treeningukord  

ühe osaleja eest             2 eurot 

1.16. Spordihoones sünnipäeva korraldamine koos spordisaali ja sauna 

kasutamisega 3 tundi          100 eurot 

 

2. Kehtestada Tartu Valla Spordikooli poolt Laeva spordihoones osutatavate tasuliste 

teenuste hinnad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt: 

2.1. Spordisaali ühekordne kasutamine treeninguteks 1 tund        5 eurot 

2.2. Spordisaali rentimine võistlusteks 1 tund       10 eurot 

2.3. Spordisaali kasutamise kuutasu juriidilised isikud      30 eurot 

2.4. Spordisaali kasutamise aastatasu juriidilised isikud    200 eurot 



 

 

2.5. Jõusaali kasutamise kuutasu          15 eurot 

2.6. Jõusaali kasutamise aastatasu         85 eurot 

2.7. Sauna- ja puhkeruumi kasutamine 1 tund       13 eurot 

2.8. Kogu spordihoone kasutamine üritusteks ja sünnipäevadeks 1 tund    20 eurot    

 

3. Kehtestada Tartu Valla Spordikooli poolt Tabivere Põhikooli spordirajatistel osutatavate 

tasuliste teenuste hinnad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt: 

3.1. Suure saali rentimine võistlusteks ja treeninguteks 1 tund     15 eurot 

3.2. Väikese saali rentimine 1 tund           4 eurot 

3.3. Staadioni üürimine kasutamiseks koos inventari ja riietusruumide ning 

pesemisvõimalusega 1 tund          15 eurot 

 

4. Kehtestada Tartu Valla Spordikooli poolt Kõrveküla Põhikooli spordihoones osutatavate 

tasuliste teenuste hinnad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt: 

4.1. Jõusaali kasutamine 1 kord           4 eurot 

4.2. Jõusaali kasutamine 1 kuu          20 eurot 

4.3. Võimlemissaali kasutamine kuni 10 inimest 1 tund       15 eurot 

4.4. Võimlemissaali kasutamine üle 10 inimese 1 tund      20 eurot 

4.5. Aeroobikasaali kasutamine kuni 10 inimest 1 tund      15 eurot 

4.6. Aeroobikasaali kasutamine üle 10 inimese 1 tund      20 eurot 

4.7. Maadlussaali kasutamine kuni 10 inimest 1 tund      15 eurot 

4.8. Maadlussaali kasutamine üle 10 inimese 1 tund       20 eurot 

4.9. Spordihoone kogu maja kasutamine kuni 8 tundi    790 eurot 

     järgnev 60 minutit      60 eurot 

4.10. Spordihoone kogu 1. korruse saali kasutamine kuni 8 tundi   390 eurot 

     järgnev 60 minutit      35 eurot 

4.11. Spordihoone kogu 1. korruse saali kasutamine kuni 90 minutit     90 eurot 

     järgnev 60 minutit      35 eurot 

4.12. Spordihoone kogu 1. korruse saali kasutamine lepingulised kliendid  

kuni 8 tundi      290 eurot 

     järgnev 60 minutit      25 eurot 

4.13. Spordihoone ühe korvpalliväljaku kasutamine treeninguks 90 minutit   35 eurot 

4.14. Spordihoone ühe suure võrkpalliväljaku kasutamine treeninguks  

90 minutit          35 eurot 

 4.15. Spordihoone ühe väikese võrkpalliväljaku kasutamine treeninguks  

90 minutit          30 eurot 

 4.16. Spordihoone ühe pallimänguväljaku kasutamine võistlusteks  

      90 minutit       50 eurot 

      järgnev 60 minutit      25 eurot 

 4.17. Spordihoone sauna kasutamine 1 tund        20 eurot 

 4.18. Spordihoone saalis korvpalliväljakul sünnipäevapeo korraldamine 

      kuni 3 tundi     100 eurot  

 

5. Kehtestada Tartu Valla Spordikooli poolt Kõrveküla Põhikooli staadionil osutatavate 

tasuliste teenuste hinnad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt: 

5.1. Kergejõustikuväljak – Tartu Valla Spordikooli õpilased         tasuta 

5.2. Kergejõustikuväljak – treeninggrupi sportlane 90 minutit       2 eurot 

5.3. Kergejõustikuväljak – treeninggrupi sportlane (hinna sees garderoob ja dušš) 

90 minutit          3 eurot 

 5.4. Jalgpalliväljak – treeninggrupp kuni 20 sportlast 90 minutit     10 eurot 



 

 

 5.5. Jalgpalliväljak – treeninggrupp kuni 20 sportlast (hinna sees garderoob ja dušš) 

      90 minutit       20 eurot 

 5.6. Jalgpalliväljak – võistlusmäng 2 tundi        30 eurot 

 5.7. Jalgpalliväljak – võistlusmäng (hinna sees garderoob ja dušš) 2 tundi    50 eurot 

 5.8. Kogu staadioni kasutamine kuni 8 tundi       160 eurot 

 5.9. Kogu staadioni kasutamine (hinna sees garderoob ja dušš)  

kuni 8 tundi     190 eurot   

 

6. Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 05.12.2019 korraldus nr 1037 (muudetud Tartu 

Vallavalitsuse 16.01.2020 korraldusega nr 57) ja Tartu Vallavalitsuse 28.01.2021 

korraldus nr 97.  

 

7. Lubada kõigil soovijatel tasuta kasutada Lähte, Tabivere Põhikooli ja Kõrveküla 

Põhikooli staadioni aegadel, mil nimetatud spordirajatistel ei toimu valla haridusasutuste 

õppetöö või ei osutata tasulisi teenuseid. 

 

8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

        (allkirjastatud digitaalselt) 

Jarno Laur       

Vallavanem       Eve Kallas 

        Vallasekretär 
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