MINISTRI KÄSKKIRI
19.12.2019 nr 1.1-2/19/341
Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine,
kasutamiseks andmise korra kinnitamine,
komisjoni moodustamine ja volituse andmine
Riigivaraseaduse § 4 lõike 1, § 15 lõike 1 punkti 1, § 17 lõike 1 punkti 3, § 18 lõike 1, § 181
lõike 1, § 19 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 20 lõigete 1, 2 ja 4, § 21 lõikele 1, § 23 lõikele 1 ja 2,
§ 24, § 65 lõikele 1 ja Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 „Haridus- ja
Teadusministeeriumi põhimäärus“ § 6 lõike 2 punktide 5 ja 10 alusel ning kooskõlas haridusja teadusministri 22. novembri 2017. a käskkirjaga nr 310 kinnitatud „Haridus- ja
Teadusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korra“ punktidega 2.1.1 ja 2.1 ja
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 korraldusega nr 270 „Nõusolek riigivara otsustuskorras
kasutada andmiseks“:
1. Luban otsustuskorras anda rendile Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel ning
Järvamaa Kutsehariduskeskuse valduses olev Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas VäikeKamari külas Kaarlimõisa tee 4 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa
nr 3989550, katastritunnus 61601:001:0376, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64905,
pindala 57800 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja sellel asuva
praktikakorpuse hoone (ehitisregistri kood 120647784, riigi kinnisvararegistri objekti
kood KV64905H1, suletud netopind 3362 m2).
2. Volitan punktis 1 nimetatud riigivara kasutamiseks andmiseks otsuseid tegema komisjoni.
2.1

2.2

Määran komisjoni liikmeteks:
Pärt-Eo Rannap

- Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, komisjoni
esimees;

Indrek Riisaar

- Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja;

Teet Tiko

- Haridus- ja teadusministeeriumi kutseharidusosakonna juhataja.

Komisjon võib kaasata kasutamiseks andmise otsustamisel väliseid eksperte.

3. Riigivara kasutamiseks andmisel lähtuda käesoleva käskkirja lisast 1 „Praktikakorpuse
kasutamiseks andmise kord“.
4. Rendileping sõlmitakse vastavalt käesoleva käskkirja lisale 2 „Rendileping“ ja selles toodud
tingimusel ning vara üleandmiseks koostatakse vara üleandmise-vastuvõtmise akt.

5. Volitan Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktorit Rein Oselini esindama Eesti Vabariiki
käesoleva käskkirja punktis 1 nimetatud kinnistu kasutamiseks andmise lepingu(te)
sõlmimisel vastavalt punktis 2 nimetatud komisjoni otsusele.
6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 (kolmekümne) päeva jooksul teatavaks
tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mailis Reps
minister
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