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Maardu Linnavolikogu 28.veebruari .2006.a määrusega nr 96 kinnitatud Maardu linna
põhimääruse § 36 lõike 3, Maardu Linnavolikogu 31. jaanuari 2006.a. määruse nr
92 Maardu linnavara valitsemise kord § 3 lg 1 p 2 ja lg 2 , § 4 lg 5 p 4,
Tubakaseaduse § 29 p 20 alusel ja arvestades Maardu Linnavalitsuse 19.
detsembri 2013.a korraldust nr 484
Maardu Linnavalitsus
m ä ä r a b:
§ 1. Kinnitada Maardu linnastaadioni kasutamise kord vastavalt lisale.
§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2014.a.
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Lisa: Maardu linnastaadioni kasutamise kord 2 lehel.
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MAARDU LINNASTAADIONI KASUTAMISE KORD
§ 1 Üldsätted
(1) Maardu linnastaadioni (edaspidi staadion), asukohaga Karjääri 4, haldajaks on
Maardu Linna Haldusbüroo (edaspidi haldusbüroo) asukohaga Kallasmaa 1, 74111
Maardu.
(2) Staadion on avatud vastavalt ettetellitud kasutusaegadele.
(3) Infot staadioni kasutamise kohta saab telefonil: 6060740 või e-posti teel
haldusbyroo@maardu.ee
§ 2 Staadioni kasutamine
(1) Staadioni kasutamine toimub haldusbüroo poolt koostatud kasutusgraafiku alusel.
(2) Kasutusgraafikute koostamise aluseks on Maardu Linnavalitsuse hallatava asutuse,
eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt esitatud vabas kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis taotlus.
(3) Staadion antakse kasutusse koos rajatiste, ruumide ja inventariga.
(4) Haldusbüroo broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse staadioni väljakud:
1) Maardu linna laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele treeningja võistlustegevuse läbiviimiseks;
2) Maardu linna esindusvõistkondadele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks.
(5) Võistluste läbiviimiseks esitab võistluse/ürituse korraldaja haldusbüroole kirjaliku
taotluse hiljemalt 1 kuu enne võistluse/ürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud
võistluste/ürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse ühe kuu jooksul
võistluskalendri kinnitamisest vastava spordiala liidu poolt.
(6) Broneeritud võistluse/ürituse aja või muude sellega seotud puudutavate asjaolude
muutumisel on võistluse/ürituse korraldaja kohustatud koheselt teavitama kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis haldusbürood kõikidest muudatustest või
võistluse/ürituse ära jäämisest.
(7) Staadioni kasutamine toimub kasutaja vastutusel ja riisikol.
(8) Haldusbüroo ei vastuta materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh õnnetused,
vargused jms) eest, mis võivad tekkida staadioni kasutamisel, v.a kui kahjustus on
põhjustatud inventari või rajatiste konstruktsioonivigadest.
§ 3 Staadioni kasutamise teenustasud
(1) Haldusbüroo annab staadioni kasutada (üürile) tasu eest vastavalt Maardu
Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Hinnakiri on avaldatud Maardu linna
kodulehel www.maardu.ee.
(2) Tasuta antakse staadion kasutusse:
1)
Maardu linna laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja koolidele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks;
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Maardu linna esindusvõistkondadele treening- ja võistlustegevuse
läbiviimiseks.
3)
Maardu linna meistrivõistluste läbiviimiseks;
4)
Maardu linna poolt korraldatavate ürituste läbiviimiseks.
(3)
Põhjendatud juhtudel on haldusbürool õigus teha staadioni kasutamisel
kehtestatud üürihinnast soodustusi. Soodushinna rakendamiseks tuleb esitada
motiveeritud taotlus Maardu linna spordikomisjonile, millele lisatakse
haldusbüroo juhi seisukoht. Soodushindu rakendatakse vastavalt Maardu linna
spordikomisjoni otsusele.
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§ 4 Kasutaja kohustused
(1) Staadioni võivad kasutada treeningrühmad, huvigrupid ja üksikisikud vastavalt
ettetellitud kasutusaegadele.
(2) Kasutajad on kohustatud kasutama staadioni ainult kasutusse antud sihtotstarbel ja
heaperemehelikult ning järgima käesolevat korda.
(3) Treenerid, õpetajad või teised treeningrühmade juhendajad on kohustatud tutvustama
oma treeningrühmadele staadioni kasutamise korda ning vastutavad selle täitmise eest.
(4) Treeningrühmad pääsevad staadionile koos treeneri, õpetaja või juhendajaga
orienteeruvalt 30 minutit enne treeningtunni algust.
(5) Kasutajatel on kohustus kinni pidada graafikus olevatest treeningaegadest.
(6) Peale treeningtunni lõppemist on treenerid, õpetajad või teised treeningrühmade
juhendajad kohustatud kontrollima üle staadioni korrasoleku ning teavitama
haldusbürood purunenud või rikutud staadioni varast.
(7) Staadioni, rajatiste ja inventari kasutamisel on kohustuslik ohutusnõuete täitmine.
(8) Kasutaja on kohustatud hoidma staadionil puhtust ja korda ning vajadusel enda järel
koristama/ tagama pärast staadioni kasutamist endise seisukorra taastamise.
(9) Staadioni või staadioni vara (ruumid, rajatised, inventar jne) lõhkumise, hävimise,
riknemise, kaotsimineku vms. korral on kasutaja kohustatud hüvitama haldusbüroole
tekitatud varalise kahju.
§ 5 Staadionil kehtivad keelud
(1) Treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta on keelatud.
(2) Alaealistele on staadioni kasutamine ilma vastutava täiskasvanu juuresviibimiseta
keelatud.
(3) Staadioni territooriumil suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine ning
avaliku korra rikkumine on kategooriliselt keelatud.
(4) Staadionile ei tohi tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke
esemeid.
(5) Staadionile ei tohi kaasa tuua lemmikloomi (koduloomi, linde jms).
§ 6 Haldusbüroo õigused
(1)
Staadioni kasutamise korra rikkumisel on haldusbürool õigus rikkujat karistada suulise
hoiatusega.
(2)
Staadioni kasutamise korra olulisel rikkumisel on haldusbürool õigus kodukorda
rikkunud isikuid staadionile mitte lubada.
(3) Staadioni kasutamise korra olulisel rikkumisel, kui see tõi kaasa staadioni või muu linnale
kuuluva vara lõhkumise, kahjustamise, hävimise või kaotsimineku, on haldusbürool õigus
esitada linna nimel kahjunõue isikule, kelle tegevuse või tegevusetuse tagajärjel varaline
kahju tekkis.
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