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Kuressaare 10.09.2019 nr 2-3/1589 

 

 

 

Saaremaa Spordikooli õpperühmade moodustamine ja õppetasude suuruse kinnitamine 

 

 

Saaremaa Spordikooli direktor esitas taotluse Saaremaa Spordikooli õpperühmade 

moodustamise, õpperühmade suuruse, õppetöö mahu ja õppetasude suuruse kinnitamiseks. 

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavalitsuse 24. mai 2018. a määruse nr 11 

„Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ § 11 lõiked 4 ja 6 ning § 25 lõike 3, Saaremaa Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Kinnitada Saaremaa Spordikooli õpperühmad, õpperühmade suurused, õppetöö mahud, 

õppeperioodid ning õppetasu suurused kalendrikuus alljärgnevalt: 

Jrk

. 

nr. 

Spordiala Õpperühma tase 

Õpilaste 

minimaalne 

arv 

õpperühma

s 

Koormus 

nädalas 

akadeemilistes 

tundides 

Õppeperiood 

Õppetasu 

kuus 

(eurodes) 

1. 

Jalgrattaspor

t Õppe-treeningaste 6 8 - 14 

september – 

juuni (10 

kuud) 12 

2. Judo Algettevalmistuse 

aste 10 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 10 

Õppe-treeningaste 8 8 - 14 

september – 

mai (9 kuud) 14 

3. Kergejõustik Algettevalmistuse 

aste 10 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 10 

Õppe-treeningaste 8 8 - 14 

september – 

juuni (10 

kuud) 12 

Meisterlikkuse 

aste 4 14 - 24 

september – 

juuni (10 

kuud) 12 

4. Korvpall Algettevalmistuse 

aste 10 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 10 

Õppe-treeningaste 8 8 - 14 

september – 

mai (9 kuud) 12 

5. Laskmine Algettevalmistuse 

aste 8 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 12 

Õppe-treeningaste 6 8 - 14 

september – 

mai (9 kuud) 15 

6. Purjetamine Algettevalmistuse 8 4 - 8 november – 10 
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aste september (11 

kuud) 

Õppe-treeningaste 6 8 - 14 

november – 

september (11 

kuud) 12 

Meisterlikkuse 

aste 4 14 - 24 

november – 

september (11 

kuud) 14 

7. Võrkpall Algettevalmistuse 

aste 10 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 10 

 Õppe-treeningaste 8 8 - 14 

september – 

mai (9 kuud) 

12 

 

8. 
Üldkehaline 

treening 

Algettevalmistuse 

aste 6 4 - 8 

september – 

mai (9 kuud) 12 

 

2. Õppetasu maksmisest võib põhjendatud avalduse alusel vabastada kuni 10% 

rahvastikuregistri andmetel Saaremaa valla elanikena registreeritud õppurite üldarvust kuni 

100% ulatuses. 

3. Õppetasust maksmisest vabastamise korra kinnitab Saaremaa Spordikooli direktor 

kooskõlastades selle eelnevalt Saaremaa Vallavalitsuse huvihariduse eest vastutava 

osakonnaga. 

4. Õppetasu arvestatakse õppekuu kohta täissummas alates õppuri andmete kinnitamisest 

huvihariduse registris või õppetegevuses osalemise alustamisest. 

5. Õppetasude arvestamise aluseks on registrisse kantud õpilaste nimekiri arvestuskuu 10. 

kuupäeva seisuga. 

6. Õppetasu kuulub maksmisele jooksva kalendrikuu eest kuu 24. kuupäevaks vastavalt 

väljastatud arvele. 

7. Õppur, kelle eest on tähtaegselt tasumata kahe järjestikuse kuu õppetasu arvatakse õppurite 

nimekirjast välja. 

8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 

2019. 

9. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades 

vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 

esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates 

korralduse teadasaamise päevast.  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Madis Kallas /allkirjastatud digitaalselt/ 

vallavanem Kaire Müür 

 jurist vallasekretäri ülesannetes 

 


