
VIIMSI VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Viimsi

Viimsi valla üldhariduskootide spordisaalide
ja -rajafisre üiili ja teenuste hindade
kehteslamine

30. september 2014 nr 1268

Vöttes aluseks ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 30 lg 3, ,,Viimsi valla
p6himäärus€" § 138 l6ike 4, Viinsi Vallavolikogu 19.08.2014 mällruse nr. 12

,,Sporditegel,üse toetamise kord", arvestades Viimsi Keskkooli direktori taotlust (05.09.2014
Dr 16l/5024), Randvere Kooli direktori taodust (08.09.2014 ru lcl/5081), Haabneeme
Kooli dirckod taotlust 00.09.2014 m 16-115160) ja Ptürnsi Kooti düektori taotlu§
(06.09.20 13 ru I 64 I 47 98):

2.

3.

l.

5.

6.

7.

Kimitada Vümsi Keskkooli spordisaalide ja --Iajatiste üituihinnad vastavalt käesoleva
korralduse lisale 1.

Kinritada Randvere Kooli spordisaalide ja --rajatiste üürihinnad vastavalt kliesoleva
korralduse lisale 2.

Kimitada Haabneeeme Kooli spordisaalide ja jdatiste üäd- ja teenuste hiDnad vastavalt
käesoleva konalduse lisale 3.

Kionitada Püäosi Kooli sponlisaalide ja {ajatiste üüdhi lad vastavalt käeoleva
korralduse lisale 4.

Viimsi Va[avalitsusel orr 6igus oma koiraldusega teba soodustusi käesoleva korraldusega
kchtestatud bimakirjas,t.

Konaldus jöustub l. oktoobril 2014.

Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallinna tlakfuskohhrs (Pämu mnt 7, Ta[im) vöi esitada
vaie Vünsi Vatlavalitsusele 30 Fiovajoolsul arvaros konatduse t€atavakstegemisest
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vallaselaetär



Lisa I
Viimsi Vallavalitsuse

30.09.2014 korraldusele ü 1268

Viimsi Keskkooli spordisaalide ja -rajatiste üürihinnad

*Ujula ja jöusaali kasutamine on Vümsi valla koolide öpilastele tasura öpilaspileti
ettenäitamisel.

Spoidirajatis
Uhe
korra
Dilet

l0 korra
pilel

UruLA+
(peale öppetunde) lapsed kuni 18,a. 2.60 € 22-OO C

täiskasvanud 5.20€ 45.00 €
Dension&id. üli6Dilased 2,60 e 22,00 c
I rada lastele kuni 18. a. 20.00 €
I rada tiliskasvanutele 40.00 €

JOUSAAL*
laosed kuni 18. a. 230 e 20.00 c
tlliskasvanud 4,60 e 40,00 €
Densioträrid. üliöDilased 230 e 20.00 €

UJULA JA JÖUSAAI+
lapsed kuni 18. a. 3,20 e 28,00 €
täiskasvanud 6,40 € 56,00 €
oensioa&id- üIi6oilased 3.20 € 28.00 €

AEROOBIKASAAL

(l tund)
Spordiklubide Viimsi valla laste ja
noo e treeningülmad 10.00 e

SDordiktubide tleeninsrüillllad 20,00 €
oemionärid- ülidoilased 10.00 c

AKROBAATIKASAÄL

0 tund)
Spordiklubide Viimsi valla laste ja
morte tleeninlrühmad 10.00 c
oensionärid. üliöoitased 10.00 €
Soordiklubide treeninerühmad 20.00 c

PAILIMANGUSAAL
(l tund) Spordiklubide Viimsi valla taste ja

noorae tleenir1glihmad 10.00 €
Soordiklubide treeninerühmad 30.00 €
pensiodirid, üliöpilased 10,00 €



Lisa 2
Vüinsi V8u&slitsuse

30.(D-2014 konaldssele ff 1268

Rrndvere Koeli sperdiudide je -mjrfrc üürihhnrd

Spotdiqidi§
the
ko4rr
Dilet

l0ligrra
Dild

PÄLLü,IANCÜSAÄL
(r !oo.l) Sporilikbbide Vüinsi vdfr hste ja

ntütet€€nfulddhad ro00€

&odiklubide üeedingtühmad
30,00€

b€odeetd. üli6üilised r0-0{re

vstlrstuär



Lisa 3
Viimsi Vallavalitsuse

30.09.2014 konaldus€le trI 1268

Haabneeme Kooli rpordisaslide ja -{ajatistc üüri- ja teeDuste hinnad

Spordirajaris Ühe korra pilet

SPORDISAAL

(l tund)
Spordiklubide Viimsi valla Ia§e ja
noofle te€ninsdbmad 10,00 €
Spordiklubide treeniagühmad

30,00 €
oensionärid. ttliöoilased 10,00 €

ST,LGPALLTVAIJAK

(l tuDd) täiskasvanud 8,00 €

dpilased, üliöpilase4 peosionärid 3,00 €

]ENNISEVAIJAK

(l tund) täiskasvanud 23,00 C

öpitase4 üliöpilase4 pensionärid 10,00 €

SAT'NA KASI JTAMINF,
(t tutrd) 10,00 €

Kristi Tominlas



Lisa 4
Vümsi Valavalitsuse

30.09.2014 korraldus€le ff 1268

Püünsi Kooli spordisaalide ja --raj&tiste üürihinmd

Spoidi.ajati§ Ühe korra pilet

SPORDISAAT

(l turd) Spordiklubide Vümsi valla laste ja
noorte fteeninlrühmad 7.00 €
Spordiklubide treeningrühmad

13,00 e
TENMSEVALIAK

(l tund) täiskasvanud 11,00 €

öpitase( üliöpilased, pensionärid 8,00 €


