
KAMBJA VALLAVALITSUS 

 

KORRALDUS 
 

Ülenurme 26. august 2021 nr 3286 

Ülenurme Gümnaasiumi osutatavate teenuste hinnakiri   

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 3 
alusel ning Ülenurme Gümnaasiumi direktori 27.05.2021, 16.06.2021 taotluste alusel annab 
Kambja Vallavalitsus k o r r a l d u s e : 

 

1. Kehtestada Ülenurme Gümnaasiumis osutatavate kantseleiteenuste hinnad 
alljärgnevalt: 

1.1 A4 lehele must-valge (ühepoolne) printimine või koopia  0,05 eurot; 

1.2 A4 lehele värviline (ühepoolne) printimine või koopia 0,50 eurot; 

1.3 A4 lehele must-valge (kahepoolne) printimine või koopia 0,10 eurot; 

1.4 A4 lehele värviline (kahepoolne) printimine või koopia 1,00 eurot; 

1.5 A3 lehele must-valge (ühepoolne) printimine või koopia 0,10 eurot; 

1.6 A3 lehele värviline (ühepoolne) printimine või koopia 1,0 eurot; 

1.7 A3 lehele must-valge (kahepoolne) printimine või koopia 0,20 eurot; 

1.8 A3 lehele värviline (kahepoolne) printimine või koopia 2,0 eurot. 

2. Kehtestada Ülenurme Gümnaasiumis Spordirajatiste kasutamise hinnad alljärgnevalt: 

2.1 kogu staadioni kasutus maakonna üldhariduskoolidele spordipäevadeks 200 
eurot üritus/päev; 

2.2 kogu staadioni rent ürituste korraldamiseks 90 eurot/tund; 

2.3 kogu staadioni rent pikemaks ürituseks kui 5 h või kogu päevaks 500 
eurot/päev; 

2.4 staadioni suurel muruväljakul ühe võistlusmängu pidamine jalgpallis 300 eurot 
(hind sisaldab niidetud väljakul jooni, nurgalippe); 

2.5 staadioni poolel muruväljakul ühe võistlusmängu pidamine jalgpallis 150 eurot 
(hind sisaldab niidetud väljakul jooni, nurgalippe); 

2.6 staadioni suurel muruväljakul ühe treeningu (60min) pidamine 100 eurot; 

2.7 staadioni väikesel või poolel muruväljakul ühe treeningu (60min) pidamine 50 
eurot; 
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2.8 staadioni muruväljakul turniiri pidamine (koormus murule kuni 360 min/turniiri 
kohta) 500 eurot; 

2.9 staadioni jooksuraja ja korvpalliplatsi kasutamine rühmatreeninguteks (kuni 15 
in/grupis) 10 eurot/tund; 

2.10 staadioni väljakualade treeningkohtade kasutamine treeninguteks (kuni 15 
in/grupis) 25 eurot/tund (sisaldab treeningvahendeid, v.a teibad); 

2.11 staadioni kasutamine mitmepäevaste ürituste/turniiride korraldamiseks – hind 
kokkuleppel; 

2.12 staadioni jooksuraja, korvpalliplatsi ja jõulinnaku kasutamine vallaelanikele 
üksikasutuseks- tasuta; 

2.13 Tõrvandi spordihoone pallimängude rent 13 eurot/tund. 

3. Kooli hallatavate valla üürikorterite kohamaksumus 35 eurot kuus. 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisel. 

5. Korralduse peale võib esitada Kambja Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise 
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada 
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Aivar Aleksejev 
vallavanem 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Marina Lehismets 
vallasekretär 

 


