
LISA  

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 

20. septembri 2022. a          

korralduse nr 568 juurde  

  

Tasulise teenuse või vara nimetus  Kasutusaeg  Hind/ euro  

1. Ujula koolis  

1.1.  Üksik pilet:  

1.1.1. täiskasvanule   45 min   5 eurot  

1.1.2. lapsele, õpilasele, pensionärile ja puudega isikule  45 min  4 eurot  

1.2.  Abonementkaart (kehtiv kaks kuud alates ostmise kuupäevast)  

1.2.1. täiskasvanule  8 x 45 min  30 eurot  

1.2.2. lapsele, õpilasele, pensionärile ja puudega isikule  8 x 45 min  20 eurot  

1.3.  Raja üürihind (üks rada)  

1.3.1.  Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil    

registreeritud ja             eelarvest toetatavate 

spordiklubide ja -koolide             (v.a ujumisklubid 

ja -koolid) treeningud ja võistlused   

45 min  

  
7 eurot  

  

1.3.2.   Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil 

registreeritud ja            eelarvest mittetoetatavate 

spordiklubide ja -koolide            treeningud ja 

võistlused   

45 min  

  
12 eurot  

  

1.3.3. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil  

registreerimata spordiklubide, haridusasutuste, 

organisatsioonide treeningud ja üritused   

45 min  20 eurot  

1.4. Terve ujula üürihind (kõik renditavad rajad)  

1.4.1. Kohtla-Järve üldhariduskoolide kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimine E-R  
   tasuta  

  

1.4.2. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud 

Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate riigiasutuste 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimine E-R  

45 min  5 eurot  

1.4.3. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja            

eelarvest toetatavate ujumisklubide ja -koolide treeningud               

ja võistlused   

45 min  

  
5 eurot  

  

1.5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

Märkus:p.1.1 – 1.5 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust 

ning on hinna sees.    

2. Sportmängude saalid koolis  

2.1. Kohtla-Järve üldhariduskoolide kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimine E-R  
  tasuta  

  

2.2. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud 

Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate riigiasutuste 

kehalise kasvatuse tundide ja ürituste läbiviimine E-R  

45 min  5 eurot  

2.3. Kohtla-Järve üldhariduskoolide ürituste läbiviimine E-R  60 min  
  

5 eurot  
  

2.4.  Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja   

linna eelarvest toetatavate spordiklubide ja -koolide 

treeningud ja võistlused  

60 min  

  
5 eurot  

  

2.5.  Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja 

linna  eelarvest mittetoetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja -koolide treeningud ja võistlused  

60 min  

  
10 eurot  



2.6.  Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata          

spordiklubide, -koolide ja organisatsioonide treeningud ja          

võistlused.  

60 min  

  
15 eurot  

2.7. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

2.8. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste treeningud ja 

võistlused. 
 tasuta 

Märkus: p.2.1 – 2.8 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust 

ning on hinna sees.    

 

3. Tenniseväljak koolis      

3.1. Tenniseväljaku rent linna koolide õpilastele 

(ettetellimisel)  
  tasuta  

3.2. Tenniseväljaku rent eraisikule (ettetellimisel)  60 min  6 eurot  

3.3. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste, linna eelarvest 

toetatavate eraõiguslike spordiklubide ja -koolide 

treeningud ja võistlused  

60 min  

  
3 eurot  

  

3.4. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning 

organisatsioonide treeningud ja võistlused  

60 min  

  
6 eurot  

  

3.5. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning 

organisatsioonide treeningud ja võistlused  

60 min  8 eurot  

  

3.6. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

Märkus:p.3 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust ning on 

hinna sees.    

4. Kunstmurukattega staadion koolis  

4.1. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste, linna 

haldusterritooriumil registreeritud ja eelarvest toetatavate 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide treeningud ja 

võistlused  

60 min  

  
5 eurot  

4.2. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja 

linna eelarvest mittetoetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja          -koolide treeningud ja võistlused 

(lastele ja noortele vanuses kuni 19 a. k.a) (terve 

staadion)  

60 min  12 eurot  

4.3. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja 

linna eelarvest mittetoetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja          -koolide treeningud ja võistlused 

(lastele ja noortele vanuses kuni 19 a. k.a)  (½ staadioni)  

60 min  

  

  

6 eurot  

4.4. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja 

linna eelarvest mittetoetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja          -koolide treeningud ja võistlused 

(isikud vanuses üle 19.a) (terve staadion)  

60 min  

  
30 eurot  

4.5. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud ja 

linna eelarvest mittetoetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja           

-koolide treeningud ja võistlused (isikud vanuses üle 

19.a)         ( ½ staadioni)  

60 min  15 eurot  

4.6. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide treeningud ja 

võistlused (terve staadion)  

60 min   32 eurot  



4.7. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata  

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide treeningud ja 

võistlused ( ½ staadioni)  

60 min   16 eurot  

4.8. Kunstmurukattega staadion eraisikule  60 min  32 eurot  

4.9. Kunstmurukattega ½ staadioni eraisikule  60 min  16 eurot  

4.10. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

Märkus: p.4 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust ning on 

hinna sees.    

 5. Korvpalliväljak  

5.1.Korvpalliväljaku rent linna koolide õpilastele 

(ettetellimisel)  
  tasuta  

5.2. Korvpalliväljaku rent eraisikule (ettetellimisel)  60 min  5 eurot  

5.3. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste, linna eelarvest 

toetatavate eraõiguslike spordiklubide ja -koolide 

treeningud ja võistlused  

60 min  5 eurot  

  

5.4. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning 

organisatsioonide treeningud ja võistlused  

60 min  

  
5 eurot  

 

5.5. Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata 

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning 

organisatsioonide treeningud ja võistlused  

60 min  7 eurot  

  

5.6. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

Märkus: p.5 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust ning on 

hinna sees.    

6. Võrkpalliväljak koolis  

6.1 Võrkpalliväljaku rent linna koolide õpilastele (ettetellimisel)    tasuta  

6.2 Võrkpalliväljaku rent eraisikule (ettetellimisel)  60 min  7 eurot  

6.2 Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste, linna eelarvest         

toetatavate eraõiguslike spordiklubide ja -koolide treeningud           

ja võistlused  

60 min  

  
5 eurot  

6.3 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreeritud        

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning organisatsioonide        

treeningud ja võistlused  

60 min  

  
7 eurot  

6.4 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil registreerimata        

eraõiguslike spordiklubide ja -koolide ning organisatsioonide         

treeningud ja võistlused  

60 min  

  
9 eurot  

6.5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

Märkus: p.6 nimetatud teenused sisaldavad riietus- ja duširuumi kasutusvõimalust ning on 

hinna sees.    

7.Tennisesaal koolis  

7.1 Tennisesaali rent linna koolide õpilastele (ettetellimisel)     tasuta  

7.2 Tennisesaali rent eraisikule (ettetellimisel)  60 min  5 eurot  

7.3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

8.Aula      

8.1. Ürituste korraldamine  60 min  25 eurot  

8.2. Kohtla-Järve linna eelarvest toetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja -koolide treeningud ja võistlused  
60 min  5 eurot  

  



8.3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt korraldatav 

võistlus/üritus  
  tasuta  

8.4. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste treeningud, 

võistlused ja üritused 
 tasuta 

9. Õpperuumid rühmadele  

9.1. Õpperuum 70 m2 ja rohkem  45 min  10 eurot  

9.2. Õpperuum 50-69 m2   45 min  7 eurot  

9.3. Õpperuum 30-49 m2   45 min  6 eurot  

9.4 Õpperuum vähem kui 30m2  45 min  5 eurot  

9.5. Kohtla-Järve linna eelarvest toetatavate eraõiguslike 

spordiklubide ja -koolide treeningud ja võistlused 
45 min 5 eurot 

9.6. Kohtla-Järve linna hallatavate asutuste treeningud, 

võistlused ja üritused 
 tasuta 

Märkus: õpperuumid on varustatud esitlustehnika ja arvutiga.  

10. Arvutiklassid  

10.1. Arvutiklass (varustatud esitlustehnika ja 

võimendussüsteemiga)  
45 min  

  
15 eurot  

  

10.2. Mobiilse arvutiklassi kasutamine õpperuumis (varustatud 

esitlustehnika ja võimendussüsteemiga)  
45 min  15 eurot  

11. Asutuse söökla/baari/kohviku kasutamine ürituste   

korraldamiseks  
60 min  30 eurot  

  

12. Näitusesaali rent ürituste korraldamiseks 

(huvikoolides)  
60 min  

  
20 eurot  

13. Paljundamine (linnaelanikele)   

13.1. 1 leht (lehekülg)    0,10 eurot  

13.2. 2 lehte (2 lehekülge)    0,15 eurot  

14. Garderoobi kapid  Vastavalt haridusasutuse 

sisedokumentidele  

15. Huvialaringid  Vastavalt haridusasutuse 

sisedokumentidele  

16. Toidujäätmete müük  Vastavalt haridusasutuse  

sisedokumentidele  

17. Kuumajoogikeskus  Vastavalt haridusasutuse 

sisedokumentidele  

18. Kultuuriliste teenuste osutamine asutustele ja 

ettevõtetele (huvikoolides)  

  

Vastavalt sõlmitud 

lepingule  

19.Helitehnika ja muusikariistade välja rentimine 

asutustele ja ettevõtetele (huvikoolides)  

  

Vastavalt sõlmitud 

lepingule  

20.Lavakostüümide ja tantsurõivaste välja rentimine 

asutustele ja ettevõtetele (huvikoolides)  

  

Vastavalt sõlmitud 

lepingule  

  

  


