
Õppemaksu infoleht 2018/2019  Lisa 3. 
 

Meil on hea meel, et olete valinud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikooli!  

Spordikooli 12 spordiala treeningud toimuvad registreeritud õppekavade alusel algettevalmistuse (AE) ja 

õppe-treening (ÕT) astmetes.  
 

Spordikooli astumisel sõlmitakse õpilase esindaja ja Spordiklubi vahel ÕPPELEPING. Õppelepingu saab 

kas kodulehelt sport.ut.ee/spordikool/dokumendid/avaldused, treenerilt või TÜ spordihoone (Ujula 4, Tartu) 

administraatorilt. Mõlema poole poolt allkirjastatud õppelepingu alusel kantakse Teie laps meie 

infosüsteemi ning ta pääseb treeningutele. Sellest tulenevalt palume koheselt täita õppeleping (kahes 

eksemplaris) ning edastada Teie poolt allkirjastatud lepingu mõlemad eksemplarid Spordiklubisse 

(administraatorile või e-mailile liina.kais@ut.ee), millest üks eksemplar saadetakse Teile meie poolt 

allkirjastatuna tagasi.   
 

Esimese õppemaksu palume tasuda 7 päeva jooksul MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi 

arveldusarvele SEB Pangas või spordiklubi administraatorile. Edaspidi kuulub õppemaks tasumisele eelneva 

kuu 25. kuupäevaks (näiteks: oktoobri eest tasutakse 25. septembriks), kui olete valinud tasumise 

kalendrikuude kaupa. Tasuda on võimalik ka poolaasta ja õppeaasta kaupa.  

 

10-kuuline õppeperiood tasumise tähtaeg õppeperiood 

kuumaks eelneva kuu 25ndaks 
kuupäevaks 

kalendrikuu 

I poolaasta 25. august 01. september – 31. jaanuar  

II poolaasta 25. jaanuar 01. veebruar – 30. juuni 

õppeaasta 25. august 01. september – 30. juuni 

 

12-kuuline õppeperiood tasumise tähtaeg õppeperiood 

kuumaks eelneva kuu 25ndaks 

kuupäevaks 

kalendrikuu 

I poolaasta 25. august 01. september – 28. veebruar  

II poolaasta 25. veebruar 01. märts – 31. august 

õppeaasta 25. august 01. september – 31. august 
 

Maksekorraldusel palume kindlasti selgitusse märkida: Õpilase nimi, isikukood, periood, mille eest 

makstakse ja treeneri nimi.  

Näiteks: Mari Tamm, 40601012720, oktoober, treener Anne Mägi. 
 

Õppemaksu makstakse regulaarse ja pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel, ajutine 

treeningutel mitteosalemine ei vabasta Õpilast õppemaksu tasumisest. Kui õpilane ei ole osalenud 

treeningtegevuses ühes kuus vähemalt 20 järjestikust kalendripäeva tervislikel põhjustel ja õpilase esindaja 

teavitab sellest noortespordijuhti (liina.kais@ut.ee) taasesitamist võimaldavas vormis, siis vabastatakse 

õpilane selle kuu õppemaksust. Järjestikku üle 2-kuuline vabastus toimub arstitõendi alusel. Laagrite ja 

väljaspool õppeperioodi toimuva treeningtegevuse eest tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt 

õppetegevuses osalemisele. 
 

Õppelepingu sõlmimisel on õppemaksu maksjal õigus Spordikoolile tasutud õppemaks enda 

deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26. 
 

Õppelepingu lõpetamiseks esitab Õpilase esindaja taasesitamist võimaldavas vormis avalduse  

kahenädalase etteteatamise tähtajaga. 

NB! 2018/2019 õppeaasta õppemaksud leiate pöördelt! 

http://www.tysk.ee/spordikool/dokumendid
mailto:liina.kais@ut.ee


SPORDIKOOLI ÕPPEMAKSUD 2018/2019 õppeaastal 

 

Spordiala Õpperiood Õppeaasta Poolaasta 1 kuu Arveldusarve number 

SPORDIKOOL             

Jalgrattasport              

AE - algettevalmistus (treeningud Tartus) 12 kuud(sept-aug) 330,00 € 174,00 € 31,00 € 

EE231010220048574012 
ÕT - õppetreening (treeningud Tartus) 12 kuud(sept-aug)  379,00 € 203,00 € 39,00 € 

AE - algettevalmistus (treeningud Elvas) 12 kuud(sept-aug)  264,00 € 137,00 € 26,00 € 

ÕT - õppetreening (treeningud Elvas) 12 kuud(sept-aug)  308,00 € 159,00 € 31,00 € 

Kergejõustik             

AE- algettevalmistus (sünd.2008 ja hiljem) 10 kuud(sept-juun)  242,00 € 132,00 € 29,00 € 
EE091010220048576010 

ÕT -õppetreening (sünd. 1999-2007) 12 kuud(sept-aug)  346,00 € 187,00 € 36,00 € 

Tervisetreeningud 10 kuud(sept-juun) - - 29,00 €  

Erialane treening (kokkuleppel treeneriga) üks kord - - 5,00 €  

Korvpall             

AE - algettevalmistus (teine aasta kuni 
Mini vanuseklass (U12) k.a.) 12 kuud(sept-aug)  330,00 € 176,00 € 36,00 € 

EE241010220074857017 

ÕT-õppetreening U13-U18 12 kuud(sept-aug)  385,00 € 198,00 € 41,00 € 

Korvpalli esimene õppeaasta ja s. 2010-
2012, september ja oktoober 2018 
õppemaksu vabastus 100%, kui leping 
sõlmitud 10 kuud(sept-juun)  - - 22,00 € 

ÕT – I ja II liiga 12 kuud(sept-aug)   462,00 € 242,00 € 47,00 € 

Ettevalmistusaste (koolides, 3x) 10 kuud(sept-juun) - - 22,00 € 

Ettevalmistusaste (koolides, 2x) 10 kuud(sept-juun) - - 17,00 € 

Ettevalmistusaste (lasteaedades, 2x) 9 kuud (sept-mai) - - 17,00 € 

Eelettevalmistusaste (lasteaedades, 1x) 9 kuud (sept-mai) - - 11,00 € 

Lauatennis             

AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  192,00 € 108,00 € 24,00 € 
EE091010220048579017 

ÕT - õppetreening 10 kuud(sept-juun)  229,00 € 121,00 € 29,00 € 

Maadlus             

AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  192,00 € 108,00 € 24,00 € EE091010220048579017 
ÕT - õppetreening 10 kuud(sept-juun)  229,00 € 121,00 € 29,00 € 

Poks             

AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  192,00 € 108,00 € 24,00 € 
EE091010220048579017 

ÕT - õppetreening 10 kuud(sept-juun)  229,00 € 121,00 € 29,00 € 

Sulgpall             

AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  320,00 € 170,00 € 38,00 € 
EE161010220048575011 

ÕT - õppetreening 10 kuud(sept-juun)  370,00 € 195,00 € 44,00 € 

Sõudmine              

AE - algettevalmistus 12 kuud(sept-aug)  253,00 € 132,00 € 24,00 € 
EE091010220048579017 

ÕT - õppetreening 12 kuud(sept-aug)  302,00 € 159,00 € 29,00 € 

Võimlemine         
  AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  264,00 € 143,00 € 33,00 € 

EE791010220088818013 

ÕT - õppetreening 10 kuud(sept-juun)  297,00 € 154,00 € 38,00 € 

Sportvõimlemine AE 10 kuud(sept-juun)  230,00 € 125,00 € 27,00 € 

Sportvõimlemine ÕT 10 kuud(sept-juun) 264,00 € 143,00 € 33,00 € 
sportvõimlemine lisatreeninguna teiste 
alade sportlastele(kokkuleppel treeneriga) üks kord  - - 5,00 € 

Jõutõstmine             

AE - algettevalmistus 10 kuud(sept-juun)  209,00 € 118,00 € 26,00 € 
EE091010220048579017 

ÕT - õppetreening 12 kuud(sept-aug)   297,00 € 159,00 € 29,00 € 

Aerutamine             

AE - algettevalmistus 12 kuud(sept-aug)   297,00 € 159,00 € 29,00 € 
EE091010220048579017 

ÕT - õppetreening 12 kuud(sept-aug)   350,00 € 187,00 € 36,00 € 

Klubikaart 
Kogu kehtivuse 
ajal   1,60 € 

Kassasse 


