KORRALDUS
Aruküla

1. juuni 2020. a nr 208

Raasiku Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a
korralduse nr 263 „Aruküla Põhikooli võimla ja
Raasiku Spordihoone kasutamise aegade määramise
korra kinnitamine“ muutmine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3,
Raasiku Vallavalitsus annab korralduse:
1. Raasiku Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a korralduse nr 262 „Aruküla Põhikooli võimla ja
Raasiku Spordihoone kasutamise aegade määramise kord“ lisa asendatakse käesoleva
korralduse lisaga „Treeningaegade eraldamise kord“ (lisatud).
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada Raasiku Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)
Andre Sepp
vallavanem

Gunnar Nuuma
vallasekretär

Raasiku Vallavalitsuse
1. juuni 2020. a
Korralduse nr 208
Lisa

Treeningaegade eraldamise kord

1. Kord reguleerib Raasiku valla spordiklubidele ja treeningrühmadele treeningaegade
eraldamist Aruküla ja Raasiku spordisaalides sügis-kevad hooajaks.
2. Saaliaegadele kandideerimise võimalusest teatatakse hooaja eelselt Raasiku Valla Spordi
Facebook´i lehel, valla Facebook´i lehel ja valla kodulehel.
3. Taotlused saali kasutamiseks esitatakse teates märgitud kuupäevaks Raasiku Valla Sport
juhatajale.
4. Taotlusele tuleb lisada spordisaali kasutamise soovitud päev, treeningu alguskellaaeg,
treeningu pikkus, eeldatav treeninggrupi suurus ja saali kasutamise eest vastutava isiku
kontaktandmed (meiliaadress, telefoninumber)
5. Taotlused vaatab üle ja teeb aegade eraldamise otsuse komisjon, kuhu kuuluvad:
- vallavalitsuse esindaja
- vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esindaja
- Raasiku Valla Spordi juhataja.
6. Täiskasvanute treeningaegade eraldamisel kasutatakse alljärgnevat eelistust:
1. eelistus − täiskasvanute liigamängudes või võistlussarjades osalejad;
2. eelistus − treeninggrupi arvulisus;
3. eelistus − muud harrastajad.
7. Eelneval hooajal lepingu tingimusi ja/või kasutamise eeskirja rikkunud treeninggruppide
taotlused lahendatakse viimases järjekorras.
8. Spordisaalide kasutamise aegade eraldamise otsus tehakse üldjuhul augusti lõpus.
9. Otsus tehakse terveks hooajaks, mis algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail, kui
treeninggrupi esindaja pole taotluses märkinud teisiti.
10. Kui samasse eelistusrühma kuuluvad treeninggrupid soovivad spordisaali kasutamiseks
sama aega, lahendatakse treeningaja saamine asjaosaliste omavaheliste läbirääkimiste teel
või kui kokkuleppele ei jõuta, siis punktis 5 nimetatud komisjoni poolt loosi teel.
11. Spordisaalide kasutajatega sõlmib lepingud Raasiku Valla Sport.

