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otsustab:
1.

Kinnitada Viljandi Spordikeskuse hoonete ja rajatiste loetelu:

-

1.1. spordihoone aadressiga Vaksali tn 4 hoones asuvad saalid 33x44 m (tribüün 800
pealtvaatajale) ja 17x37 m, maadlussaal 8xl6 m, kaks judo saali (13x11 m ja l3x7 m),
vöimlemissaal 8x16, jöusaal, 11 duöSiruumi, kaks sauna, rattabaas, Viljandi Spordikool,
Viljandimaa Spordiliit, puhkeruum, fuajee 18x20 m, kohvik;
1.2. Paala viilhall aadressiga Suur-Kaare 33A - saal 24x60 m, Regupol kergejöustiku kate,
kzisipalliväljak, tenniseväljak, vörkpalliväljak, kuus 50 m jooksurada, teivashüppe, körgushüppe ja
kaks kaugushüppe paika, kuulitöuke sektor;
1.3. Kesklinna Kooli vöimla aadressiga Uueveski tee
ale, I auatenni s e ruum ;

I - saal 24x42 m, lahtikäiv tribüün 300

p ealtv aztaj

1.4. Linnastaadion aadressiga Ranna pst 1 - kuue rajaga 400 m ring, kaheksa rajaga peasirge,
tagasirge kuue rajaga (vöimalik ll0 m takistusjooks), 133 m pikkune mururada, kaugushüppe,
teivashüppe, körgushüppe, kuulitöuke, kettaheite
odaviske paigad, jalgpalli muruväljak
69xI04 m, tribüün 1068 pealtvaatajale (ca 400 kohta varikatuse all), olmehoone (kaks duSSiruumi,
kaks sauna, laoruumid varustuse hoidmiseks);

ja

1.5. tenniseväljakud aadressiga Ranna pst 3 -

neli saviliivaväljakut, tiks asfalwäljak;

1.6. söudebaas aadressiga Ranna pst 1l - järvele märgitavad vöistlusdistantsid 500
treeningrad a 2000 m, j öusaal, riietusruumid, saun;
1.7. söudeelling aadressiga Ranna pst

l3 - 550

m, 1000 m,

m2 pinda;

1.8. jalgpalli harjutusväljak aadressiga Ranna pst
tribüün 200 pealtva ataj ale;

7-

-ralgustatud kunstmuruväljak 69x100 m,

1.9. aerutamisbaas aadressiga Riia mnt 93C
ja 1000 m, paatide elling;

-

j?irvele mtirgitavad vöistlusdistantsid 200 m, 500 m

1.10. Viljandi järve rannaala - viis vörkpalli liivaväljakut, laudpörandaga korvpalli välisväljak,
mänguväljak "0-100", rannaala rannakäsipalli ja rannajalgpalli mtingimiseks, paadisillad, väliujula
kuus 50 m rada, hüppetorn 3 m ja 6 m, söudepaatide ja vesirataste laenutus;
1.11. timber Viljandi jäwe kulgev terviserada
km rada on valgustatud.

- kuni 4 m laiune ja 12 km pikkune rada, millest 4

2. Anda Viljandi Spordikeskuse hooned ja rajatised tasuta kasutamiseks järgmiselt:

ja

2.1. spordihoone saalid, Kesklinna Kooli vöimla
viilhall Eesti meistriliigas osalevate
pallimängude vöistkondade treeningtundideks kuni 6 tundi nädalas ja vöistluste läbiviimiseks
vastavalt kalenderplaanile;

2.2. spordihoone maadlussaal Viljandi maadlusklubi Tulevik treeninglundideks kuni 12 tundi
nädalas;

2.3. Linnastaadion Viljandi linna kergejöustiku klubide treeningtundideks kuni 6 tundi nädalas;

2.4. jalgpalliväljakud Eesti meistrivöistlustel vähemalt II l.iigas osalevate Viljandi linna esindavate
jalgpalliklubide treeningtundideks kuni 6 tundi nädalas ja liigamängude läbiviimiseks vastavalt
kalenderplaanile;
2.5. kunstmuruväljak Eesti meistrivöistlustel osalevatele \filjandi linna esindavate jalgralliklubide
meistrivöistluste mängude pidamiseks vastavalt kalenderplapnile;

2.6. söudebaas Viljandi Söudeklubi treeningtundide

ja

vöistluste läbiviimiseks koostöölepingu

alusel;

2.7. aerutarrisbaas Viljandi Aerutamisklubi treeningtundide
koostöölepingu alusel;
2.8. punktides 1.10
2.9.

ja

ja

vöistluste läbiviimiseks

1.11 loetletud rajatised on sportlikul<s tegewseks tasuta kasutuses;

Viljandi linna poolt korraldatavate spordi-ja kultuuriürituste läbiviimiseks;

2.l0.Viljandi linna spordiklubide noorterähmade treeninglundideks lepingu alusel.

3. Anda
3. 1 .

Viljandi Spordikeskuse hooned ja rajatised kasutamiseks soodustingimustel:

Vilj andi Spordikooli treeningtundideks;

3.2. Viljandi linnas tegutsevate üldhariduskoolide kehalise kasvatuse

ja ringitundide läbiviimiseks;

3.3. koolispordivöistluste korraldamiseks;
3.4. kuni 50% tasumiiitraga Viljandi maakonna nneistrivöistlusteks
mitmepäevalisteks spordi- j a kultuuritiritusteks.

ja

üleriigilisteks

4. Hoonete, rajatiste ja varu kasutamiseks sölmib Viljandi

Spordikeskuse juhataja kirjalikud

lepingud.

5.

Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogo 26.03.2004 määrus

nr 57 "MA

Viljandi

Spordikeskus baaside ja vara kasutamine".

6. Käesoleva otsusega miffenöustumisel vöib esitada vaide Viljandi Linnavolikogule aadressil
Linnu tn2,71020 Viljandi vöi kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
teatavakstegemisest.
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