KORRALDUS
TERVIKTEKST
(15.04.2019)

Rapla

18. veebruar 2019 nr 57

Tasu määrad valla vara
kasutusse andmisel

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3 ning Rapla Vallavalitsuse 18.
veebruari 2019. a määruse nr 7 “Rapla valla vara kasutusse andmise kord“ § 6 lõikest 1, § 7 lõikest
1 ja §-st 8:
1. Kinnitada Rapla valla omandis olevate mitteeluruumide ja rajatiste (edaspidi koos vara) tasu
eest lühiajalisse kasutusse andmisel tunnitasu alammäärad järgmiselt:
1.1 ruumid suurusega kuni 50 m2 – 10 eurot;
1.2 “
“
51–100 m2 – 18 eurot;
1.3 “
“
101–200 m2 – 25 eurot;
1.4 “
“
üle 200 m2 – 32 eurot.
2. Kinnitada valla vara tasu eest pikaajalisel kasutusse andmisel tasu alammäärad ühe ruutmeetri
kohta kuus järgmiselt:
2.1 kontori- ja muud äriruumid
– 3 eurot;
2.2 abiruumid, laod ja garaažid
– 1,65 eurot.
3. Vara kasutusse andmisel võib asutuse juhi ettepanekul rakendada soodustust:
3.1. mittetulundusühingutele ja seltsingutele kuni 25% punktides 1 ja 2 toodud tasudest;
3.2. õpilastele kuni 50% punktis 1 toodud tasudest.
(Rapla VV 15.aprilli 2019. a korraldus nr 142 – rakendatakse teatavakstegemisest)

3¹. Punkti 3 alapunktides 3.1 ja 3.2 toodud soodustusi ei või rakendada üheaegselt.
(Rapla VV 15.aprilli 2019. a korraldus nr 142 – rakendatakse teatavakstegemisest)

4. Kinnitada Rapla Kultuurikeskuse hallatava vara väliüritusteks kasutusse andmise tasu
alammääraks Tammemäel 300 eurot, muudes kohtades 100 eurot.
5. Korralduse punktides 1–4 nimetatud tasusid ei rakendata vara kasutusse andmisel avaliku
enampakkumise korras ning need ei sisalda kasutusse antava varaga seonduvaid kõrvalkulusid.
6. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse 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.

7. Korraldust rakendatakse pärast Rapla Vallavalitsuse 18. veebruari 2019. a määruse nr 7 “Rapla
valla vara kasutusse andmise kord“ jõustumist.
8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

