JÕHVI VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Jõhvis

12. mail 2021 nr 3031

Jõhvi Spordikooli poolt osutatavate
teenuste hindade kehtestamine
Seoses vajadusega täiendada Jõhvi Spordikooli teenuste hinnakirja Jõhvi Spordikooli staadionite
kasutamise osas, esitas Jõhvi Spordikooli direktori kt 29. aprillil 2021 taotluse nr 2-2/2007 Jõhvi
Spordikooli poolt osutatavate teenuste hinnakirja muutmiseks. Jõhvi Põhikooli juures asuv
spordistaadion on hetkeseisuga ehituskäigus ning Jõhvi Spordikool ei saa pakkuda staadioni
kasutusega seotud teenuseid, mistõttu antud objekt jäetakse ajutiselt hinnakirjast välja. 2020. aastal
ehitatud Jõhvi Vene Põhikooli staadion sisaldab mitmeid erinevaid alasid (kunstmuruväljak,
tenniseväljak jne), mille osas on spordikooli teenuste hinnakirja täiendatud.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 64
lõike 1 ja § 68 lõike 2 ning lähtudes Jõhvi Spordikooli direktori kt ettepanekust, annab vallavalitsus
korralduse:
1. Kehtestada Jõhvi Spordikooli poolt osutavate teenuste hinnad spordihallis (Jõhvi linn, Hariduse
5/2) järgnevalt:
1.1 pallimängude saal (võrk-, korvpall) koos vastava inventari kasutamisega:
kasutusaeg (h)

1.1.1 rahvatreening täiskasvanu
1.1.2 rahvatreening õpilane, tudeng, pensionär

1,5
1,5

hind (€)

2.00
1.00

1.2 saalide rendihinnad koos vastava inventari kasutamisega:
kasutusaeg (h)

1.2.1 pallimängude saal treeninguteks
1.2.2 pallimängude saal võistlusteks
1.2.3 pallimängude saal 1/3 treeninguteks
1.2.4 pallimängude saal 1/3 võistlusteks
1.2.5 sulgpalliväljak
1.2.6 lauatenniselaud
1.2.7 aeroobika-võimlemissaal (I korrus)
1.2.8 peeglisaal võimlemiseks (II korrus)
1.2.9 II korruse koridor
1.2.10 II korruse seminarisaal
1.2.11 II korruse tennisekoridori väike tuba

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

hind (€)

32.00
54.00
14.00
19.00
4.00
2.00
15.00
8.00
6.00
6.00
5.00

1.3 jõusaal kõikidel aegadel (ilma saunata) täiskasvanule:
kasutusaeg (h)

1.3.1 ühe korra pilet
1.3.2 10 x pilet

2
2

hind (€)

3.00
25.00

1.3.3 30 x pilet

2

60.00

1.4 jõusaal õpilasele ja pensionärile kõikidel aegadel (ilma saunata):
kasutusaeg (h)

1.4.1 ühe korra pilet
1.4.2 10 x sooduspilet
1.4.3 30 x sooduspilet

2
2
2

hind (€)

1.50
12.00
30.00

1.5 jõusaal sauna kasutamisega E – R 17.00 – 22.00 ja L - P 16.00 – 20.00:
kasutusaeg (h)

1.5.1 ühe korra pilet
1.5.2 10 x pilet
1.5.3 30 x pilet

2
2
2

1.6 muud teenused:
1.6.1 ainult duši kasutamine treenijatele (üks kord)
1.6.2 ürituse administratsiooni kassa pilet:
1.6.2.1 täispilet
1.6.2.2 sooduspilet
1.6.3 müügipunkti 1 m² kasutamine (üks kuu)

hind (€)

4.50
40.00
90.00
hind (€)

1.00
2.00
1.00
25.00

2. Karjamaa spordibaasi (Alajõe vallas) kasutamine on kokkuleppel spordiklubiga BC Karjamaa.
3. Jõhvi Spordikooli ujula (Hariduse 5/2) kasutamine järgmiselt:
kasutusaeg (h)

3.1 ühe korra pilet (sisaldab riietumiseks/pesemiseks jms kuluvat aega) 1,5
3.2 ujula rühmatreeningu hind
1,5
3.3 ühe korra pilet eelkooliealistele lastele (kuni 6 a k.a, koos täiskasvanuga)
3.4 10 x pilet (kehtib terve hooaja jooksul, so oktoobrist-maini)
3.5 3 tunni rendi hind (kehtib seltskonnale/asutusele/ettevõttele)

hind (€)

2.00
20.00
tasuta
15.00
40.00

4. Jõhvi Spordikooli võimla (Narva mnt 16) kasutamine järgmiselt:
kasutusaeg (h)

4.1 Võimla kasutamine

1

hind (€)

15 €

5. Jõhvi Spordikooli ujula (Narva mnt 16) kasutamine järgmiselt:
kasutusaeg (h)

5.1 ujula kasutamine täiskasvanud
1
5.2 ujula kasutamine õpilasele, pensionärile
1
5.3 ühe korra pilet eelkooliealistele lastele (kuni 6 a k.a, koos täiskasvanuga)
5.4 12 x pilet
1
5.5 12 x pilet (õpilasele, pensionärile)
1
5.6 ujumisrada
1
5.7 saun piletite sees E – R 19.30 – 22.00 ja L - P 15.00 – 19.00.

hind (€)

4€
2€
tasuta
32 €
16 €
15 €

6. Jõhvi Spordikooli staadion (Narva mnt 16) kasutamine järgmiselt:
kasutusaeg (h)

6.1 staadioni kasutamine (inimese pealt)
6.2 staadion kasutamine

1
1

hind (€)

2€
30 €

7. Jõhvi Spordikooli staadioni tenniseväljak (Narva mnt 16) kasutamine järgmiselt:
7.1 tenniseväljaku kasutamine kuni 4 in

kasutusaeg (h)

hind

1

4€

8. Jõhvi Spordikooli kunstmuruväljak (Narva mnt 16) kasutamine järgmiselt:

(€)

kasutusaeg (h)

hind (€)

8.1 Jõhvi valla eelarvest finantseerivate spordiklubide treeningute ja võistluste läbiviimiseks
kunstmuruväljaku kasutamine (grupp)
1
2€
8.2 Jõhvi valla haldusterritooriumil registreerimata spordiklubide, koolide ja organisatsioonide
treeningute ja võistluste läbiviimiseks (grupp)
1
15 €
9. 9. Jõhvi linna jalgpalliväljaku (Pargi 1) kasutamine riietus- ja duširuumi kasutusvõimalustega
järgmiselt:
kasutusaeg (h)

hind (€)

9.1 staadioni kasutamine rahvusvahelisteks võistlusteks
1
60 €
9.2 Jõhvi valla haldusterritooriumil registreerimata spordiklubide, koolide ja organisatsioonide
treeningute ja võistluste läbiviimiseks
1
40 €
9.3 Jõhvi valla eelarvest finantseeritavate spordiklubide treeningute ja võistluste läbiviimiseks
(E-R)
1
10 €
9.4 Jõhvi valla eelarvest finantseerivate spordiklubide treeningute läbiviimiseks (L-P)
1
10 €
9.5 Jõhvi valla eelarvest finantseeritavate spordiklubide võistlused (L-P) ja riigipühadel
1
20 €
9.6 Jõhvi valla põhikoolide kehalise kasvatuse tundide a ürituste läbiviimiseks (E-R)
tasuta
9.7 Jõhvi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide ja võistluste läbiviimine (E-R)
tasuta.
10. Eritingimused:
10.1 soodushinnaga piletid kehtivad õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele isikut tõendava
dokumendi ettenäitamisel;
10.2 10 ja 30 korra piletid on isikulised ning kehtivad koos isikut tõendava dokumendiga ning neid ei
või teistele inimestele edasi anda;
10.3 10 korra pileti kehtivusaeg on 3 (kolm) kuud arvates ostmise kuupäevast, kuupäev fikseeritakse
kassas;
10.4 30 korra pileti kehtivusaeg on 6 (kuus) kuud arvates ostmise kuupäevast, kuupäev fikseeritakse
kassas;
10.5 inventari rent ja spordihalli ruumide üürimise (kasutamise) hind suuremate tellimuste puhul
toimub kokkuleppel Jõhvi Spordikooliga. Kokkuleppehind ei või olla väiksem kui 50% kehtivast
hinnakirjast.
11. Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavalitsuse 7. aprilli 2020 korraldus nr 2033 „Jõhvi Spordikooli
poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine”.
12. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
13. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada
saama.
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