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Veebiseminar
Seaduse järgi peab igal kodul olema kasutusluba. See puudutab ka eramaju, mille puhul sai aastaid
tagasi seadust tõlgendada nii, nagu piisaks ainult ehitusloast.
Tänaseks on seadusandlus muutunud. Kasutusluba näitab, et hoone on kasutuskõlblik ja ohutu nii
elanikele endile kui ka naabritele. Ikka veel ei tea inimesed ka seda, et kasutusluba tuleb taotleda
pärast suuremaid remondi- ja renoveerimistöid. Kui kortermaja puhul saavad dokumentide kordaajamisega tegeleda teadlikumad
ühistuliikmed ning nõuga appi tulla ka haldusfirmad, siis eramaja omanik vastutab üksi. Käesolev veebiseminar keskendub just eramute
kasutuslubadele.

Veebiseminaril käsitletavad teemad:
Mis on kõige olulisemad dokumendid eramu kasutusloa taotlemisel?
Milline peaks olema eramu seisukord, et kasutusluba taotlema hakata?
Lühidalt tuleohutust puudutavast dokumentatsioonist.
Kasutusloa menetluse ajast.
Suurimad takistused kasutusloa saamisel.
Veebiseminari viib läbi Audium OÜ pikaajalise valdkondliku kogemusega dokumendihalduse projektijuht Kaili Tamm.

Veebiseminar toimub 16. juunil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades jana.elken@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

