
 
  

 TÜRI VALLAVALITSUS 
 

 KORRALDUS 
 

   13. november 2018 nr 408 
Üüri piirmäärad Türi Raamatukogu 
kasutuses oleva vara allkasutusele 
andmiseks 
 
22. oktoobril 2017 moodustus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Käru valla, 
Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald. Eesti 
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on Türi vald ühinenud omavalitsusüksuste 
üldõigusjärglane. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 alusel kehtivad 
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni 
selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni 
kehtisid. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 43 tulenevalt tegutseb 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 
üksuse koosseisu üle viidud hallatav asutus kuni asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni 
kehtinud põhimääruse järgi. 
 
Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Raamatukogu esitas Türi Vallavalitsusele taotluse 
(registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 6. novembril 2018 nr 4.2-1.5/4138) Türi 
Raamatukogu valduses oleva vara kasutusele andmiseks üüri arvestamise aluste kinnitamiseks. 
 
Lähtudes eelmärgitust, on korraldus antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 
ja lõike 3 punkti 2 ning § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse 
nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 2 lõike 4 ning § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, Türi 
Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määruse nr 36 „Türi Raamatukogu põhimäärus“ § 20 lõigete 1 ja 
3 ning Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Türi valla vara valdamise kord“ § 17 
lõigete 3 ja 4 alusel. 
 
Kehtestada Türi Vallavalitsuse hallatava asutuseTüri Raamatukogu valduses oleva lastetoaruumi, 
mis asub hoones aadressil Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2. kasutusele 
andmisel üüri määrad järgmiselt: 
1) ruumi kasutusele andmisel ilma projektori kasutusvõimaluseta kehtestada üüri 
miinimummääraks 5 (viis) eurot ruumi ühe tunni  kasutamise eest; 
2) ruumi kasutusele andmisel koos projektori kasutusvõimalusega kehtestada üüri 
miinimummääraks 8 (kaheksa) eurot ruumi ühe tunni kasutamise eest.                    
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