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Sotsiaaleluruumi eraldamise ja kasutamise kord 
Kohtla-Järve linnas 

 
 

1.  Üldsätted 
 

Käesolev sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord (edaspidi kord) 
reguleerib Kohtla-Järve linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide andmist ja 
kasutamist. 
 
2.  Mõisted 
 

2.1 Korras mõistetakse sotsiaaleluruume järgmises tähenduses: 
2.1.1 sotsiaalkorter – sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav  

ehituslikult kohandatud eluruum, mille Kohtla-Järve Linnavolikogu 
(edaspidi linnavolikogu) on tunnistanud sotsiaaleluruumiks ja 
erastamisele mitte kuuluvaks; 

2.1.2 sotsiaalpind – linnavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks ja erastamisele 
mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest või mitmest 
toast mitme üürilepingu alusel kasutatavas korteris; 

2.1.3 sotsiaalmaja – linnavolikogu poolt sotsiaalmajaks ja erastamisele 
mittekuuluvaks tunnistatud hoone või hoone osa, kus asuvad 
sotsiaalkorterid või sotsiaalpinnad. 

 
3. Sotsiaaleluruumi taotlemine 
 

3.1 Sotsiaaleluruumi võivad taotleda järgmised riskirühma kuuluvad isikud või 
nende perekonnad, kes elavad alaliselt Kohtla-Järve linnas ja on kantud 
Kohtla-Järve Elanike Registrisse): 
3.1.1 lastega perekonnad, kelle sissetulek ei võimalda soetada isiklikku 

eluruumi või üürida seda; 
3.1.2 vanurid, kellel ei ole seadusjärgseid hooldajaid; 
3.1.3 puuetega isikud, kellel on raskusi endaga toimetuleku- või 

suhtlemisega;  
3.1.4 orvud ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed. 

3.2 Sotsiaaleluruumi võivad taotleda järgmised isikud, kes alaliselt ei ela 
Kohtla-Järve linnas: 
3.2.1 lastekodust või erikoolist tagasi pöördunud, kes olid suunatud 

lastekodusse või erikooli Kohtla-Järve linnast; 
3.2.2 kinnipidamiskohast vabanenud, kes vahetult enne kinnipidamiskohta 

paigutamist elasid alaliselt Kohtla-Järve linnas ning ei oma 
elamispinda. 

3.3 Teised isikud võivad olla sotsiaaleluruumi taotlejaks erijuhtudel, mille 
otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt moodustatud Kohtla-Järve 
Sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon). 

 
4. Sotsiaaleluruumi taotlemine 
 

4.1 Sotsiaaleluruumi taotleja esitab komisjonile kirjaliku põhjendatud avalduse 
lisades sellele järgmised dokumendid: 
4.1.1 passi või muu isikuttõendava dokumendi koopia; 
4.1.2 Kohtla-Järve Elanike Registri tõendi alalise elukoha ja perekonna 

koosseisu kohta; 



 2
 

4.1.3 tõend taotleja ja tema perekonna sissetuleku kohta; 
4.1.4 muud komisjoni poolt nõutavad täiendavad dokumendid, mis 

tõendavad sotsiaaleluruumi vajadust. 
4.2 Sotsiaalhoolekandekeskus esitab komisjonile taotleja ja tema perekonna 

majandusliku olukorra kohta kontrollakti. 
4.3 Laekunud avalduse koos sellele lisatud dokumentidega vaatab komisjon 

läbi hiljemalt ühe kuu jooksul. 
4.4 Taotluse rahuldamise korral võtab komisjon taotleja arvele. 
4.5 Komisjon koostab sotsiaaleluruumi taotlejatest järjekorra vastavalt taotluse 

esitamise ajale. 
4.6 Taotleja arvelevõtmisest või sellest keeldumisest teatatakse taotlejale 

kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul pärast komisjoni otsust. Eitav otsus 
peab olema motiveeritud. 

4.7 Sotsiaaleluruum eraldatakse järjekorra alusel.  
Taotleja keeldumisel kirjalikult pakutavast sotsiaaleluruumist enam kui kahel 
korral, arvatakse ta sotsiaaleluruumi vajavate isikute nimekirjast välja. Uut 
taotlust ei ole õigus esitada aasta jooksul pärast nimekirjast väljaarvamist. 

 
5. Sotsiaaleluruumi eraldamine 
 

5.1 Otsuse arvele võetud isikule sotsiaaleluruumi eraldamiseks teeb komisjon 
kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamusega. Otsuses märgitakse 
isiku ja tema perekonnaliikmete nimed, isikukoodid, sotsiaaleluruumi 
asukoht, suurus ja üürilepingu sõlmimise (pikendamise) tähtaeg. 

5.2 Sotsiaaleluruumi eraldamise korral sõlmitakse sotsiaaleluruumi valdaja ja 
taotleja vahel üürileping komisjoni otsuses märgitud tähtajaks. 

 
6. Sotsiaaleluruumi kasutamine 
 

6.1 Sotsiaaleluruumi kasutatakse elamiseks vastavalt käesolevale korrale ning 
sõlmitud üürilepingule. 

6.2 Sotsiaaleluruumi üürnikul või temaga koos elavatel isikutel ei ole õigust 
anda sotsiaaleluruumi allüürile ega majutada seal ajutisi elanikke. 

6.3 Sotsiaaleluruumide üürnikele laienevad elamuseaduse sätted ja Kohtla-
Järve linna poolt vastuvõetud õigusaktid. 

 
7. Sotsiaaleluruumi eluasemekulude tasumine 
 

7.1 Kõik sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud elamiskulud tasub üürnik. 
7.2 Ajutiselt tühjalt seisvate sotsiaaleluruumide hoolduskulude katteks vajalikud 

vahendid nähakse ette linna eelarves. 
7.3 Kulutused sotsiaaleluruumide soetamisele, remondile ja sisustamisele 

kaetakse  linna eelarvest. 
 
8. Sotsiaaleluruumi staatuse kinnitamine 
 

8.1 Sotsiaaleluruumi staatuse omistamise otsustab linnavolikogu. 
8.2 Sotsiaalhoolekandekeskus peab sotsiaaleluruumide nimekirja, mis kuulub 

linnavolikogu poolt täpsustamisele ja kinnitamisele vähemalt üks kord 
aastas. 

 
9. Järelvalve 
 

9.1 Kontrolli sotsiaaleluruumide kasutamise ja üüritähtaegadest kinnipidamise 
üle teostab sotsiaalhoolekandekeskus. 
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