KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Kohtla-Järve

22. august 2019 nr 439

Kohtla-Järve linna haridusasutustes
tasuliste teenuste ja vara kasutamise
hinnakirja kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse
§ 19 lõike 2 punkti 6 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1.

Kinnitada alates 1. septembrist 2019. a Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste
teenuste ja vara kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:
Tasulise teenuse või vara nimetus

1. Ujula
1.1 Üksik pilet:
1.1.1 täiskasvanule
1.1.2 lapsele, õpilasele, pensionärile ja erivajadustega inimesele
1.2 Abonementkaart (kehtiv kaks kuud alates ostmise
kuupäevast)
1.2.1 täiskasvanule
1.2.2 lapsele, õpilasele, pensionärile ja erivajadustega inimesele
1.3 Raja üürihind (üks rada)
1.4 Kohtla-Järve üldhariduskoolide ja Kohtla-Järve
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide läbiviimine E-R
1.5 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate ujumisklubide
ja ujumiskoolide treeningud ja võistlused (kõik renditavad
rajad) E-R
1.6 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate ujumisklubide
ja ujumiskoolide treeningud (kõik renditavad rajad) L-P
1.7 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate ujumisklubide
ja ujumiskoolide võistlused L-P ja riigipühadel
1.8 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate spordiklubide
ja spordikoolide treeningud ja võistlused (1 rada)
1.9 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud
spordiklubide treeningud (1 rada)
Märkus:p.1.1 – 1.9 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja
duširuumi kasutusvõimalust ning p.1 nimetatud teenuste hinnad
sisaldavad käibemaksu.
2. Sportmängude saalid
2.1 Kohtla-Järve üldhariduskoolide ja Kohtla-Järve
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide läbiviimine (kõik
saalid) E-R
2.2 Kohtla-Järve üldhariduskoolide ja Kohtla-Järve
Gümnaasiumi ürituste läbiviimine E-R
2.3 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate spordiklubide
ja spordikoolide treeningud ja võistlused (kõik saalid) E-R

Kasutusaeg

Hind/
euro

45 min
45 min

4 eurot
3 eurot

8 x 45 min
8 x 45 min
45 min

25 eurot
16 eurot
15 eurot
tasuta

45 min

1 euro

45 min

1 euro

45 min

2 eurot

45 min

5 eurot

45 min

10 eurot

tasuta
60 min

1 euro

60 min

1 euro

2.4 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate spordiklubide
ja spordikoolide treeningud L-P
2.5 Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritavate spordiklubide
ja spordikoolide võistlused (kõik saalid) L-P ja riigipühadel
2.6 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud
spordiklubide treeningud ja võistlused (kõik saalid)
2.7 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
spordiklubide, koolide ja organisatsioonide treeningud ja
võistlused.
Märkus: p.2.1 – 2.7 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja
duširuumi kasutusvõimalust ning p.2 nimetatud teenuste hinnad
sisaldavad käibemaksu.
3.Aula
3.1 Ürituste korraldamine
3.2 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseerivate eraõiguslike spordiklubide- ja koolide
treeningud ja võistlused
Märkus:p.3 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.
4. Tenniseväljak
4.1 Õpilasele (ettetellimisel)
4.2 Eraisikule (ettetellimisel)
4.3 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseeritavate eraõiguslike spordiklubide- ja koolide
treeningud ja võistlused
4.4 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud
eraõiguslike spordiklubide- ja koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused
4.5 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
eraõiguslike spordiklubide- ja koolide ning
organisatsioonide treeningud ja võistlused
Märkus:p.4 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi
kasutusvõimalust ning p.4 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
5. Kunstmurukattega staadion
5.1 Rahvusvahelised võistlused
5.2 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseeritavate eraõiguslike spordiklubide- ja koolide
treeningud ja võistlused E-R
5.3 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseeritavate eraõiguslike spordiklubide- ja koolide
võistlused L-P ja riigipühadel
5.4 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused (terve staadion)
5.5 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused ( ½ staadioni)
5.6 Kunsturukattega staadion eraisikule
5.7 Kunstmurukattega ½ staadioni eraisikule
Märkus: p.5 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi
kasutusvõimalust ning p.5 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
6. Korvpalliväljak
6.1 Õpilasele (ettetellimisel)
6.2 Eraisikule (ettetellimisel)

60 min

1 euro

60 min

1 eurot

60 min

4 eurot

60 min

10 eurot

60 min

10 eurot

60 min

1 euro

60 min
60 min

4 eurot
6 eurot

60 min

1 euro

60 min

6 eurot

60 min

8 eurot

60 min

100
eurot

60 min

1 euro

60 min

2 eurot

60 min

30 eurot

60 min
60 min
60 min

15 eurot
30 eurot
15 eurot

60 min
60 min

1 euro
2 eurot

6.3 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseeritavate eraõiguslike spordiklubide ja –koolide
treeningud ja võistlused
6.4 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused
6.5 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused
Märkus: p.6 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi
kasutusvõimalust ning p.6 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
7. Võrkpalliväljak
7.1 Eraisikule (ettetellimisel)
7.2 Kohtla-Järve munitsipaalasutuste, linna eelarvest
finantseeritavate eraõiguslike spordiklubide ja –koolide
treeningud ja võistlused
7.3 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused
7.4 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata
eraõiguslike spordiklubide ja –koolide ning organisatsioonide
treeningud ja võistlused
Märkus: p.7 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi
kasutusvõimalust ning p.7 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
8.Tennisesaal
8.1 Õpilasele (ettetellimisel)
8.2 Eraisikule (ettetellimisel)
Märkus: ning p.8 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
9. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldatav võistlus/üritus
10. Kohtla-Järve üldhariduskoolide kehalise kasvatuse
tundide läbiviimine E-R
11. Söökla või baari kasutamine ürituste korraldamiseks
Märkus: ning p.11 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
12. Garderoobi kapid

13. Huvialaringid

14. Toidujäätmete müük

15. Kuumajoogikeskus

16. Õpperuumid rühmadele
16.1 Õpperuum 70 m2 ja rohkem
16.2 Õpperuum 50-69 m2 ja rohkem
16.3 Õpperuum 30-49 m2 ja rohkem
Märkus: õpperuumid on varustatud esitlustehnika ja arvutiga.

60 min

1 euro

60 min

3eurot

60 min

4eurot

60 min

7 eurot

60 min

1 euro

60 min

7 eurot

60 min

9 eurot

60 min
60 min

1 euro
3 eurot

tasuta

60 min

tasuta
15 eurot

Vastavalt
sisedokumen
tidele
Vastavalt
sisedokumen
tidele
Vastavalt
sisedokumen
tidele
Vastavalt
sisedokumen
tidele
45 min
45 min
45 min

6 eurot
5 eurot
4 eurot

17. Paljundamine (linnaelanikele)
17.1 1 leht (lehekülg)
17.2 2 lehte (2 lehekülge)

0,10
eurot
0,15
eurot

Märkus: p.17 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu
18. Arvutiklassid
18.1 Arvutiklass (varustatud esitlustehnika ja
võimendussüsteemiga)
18.2 Mobiilse arvutiklassi kasutamine õpperuumis (varustatud
esitlustehnika ja võimendussüsteemiga)

45 min

10 eurot

45 min

10 eurot

Märkus: ning p.18 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad
käibemaksu.
2. Tunnistada alates 1. septembrist 2019. a kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse
16. augusti 2016. a korraldus nr 829 „Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste
teenuste ja vara kasutamise hinnakirja kinnitamine“.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide
esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Marja-Liisa Veiser
peajurist
linnasekretäri asendaja

