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LINNAOSA ELUASEMEKOMISJONI  

PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD  

  

I ÜLDSÄTTED  

1. Linnaosa eluasemekomisjon (edaspidi komisjon) on linnaosa valitsuse alatine 

komisjon.  

2. Komisjoni põhimääruse ja töökorra kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna 

Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).  

3. Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning 

käesolevast põhimäärusest ja töökorrast.  

II KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS  

4. Komisjoni moodustab ja selle isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles 

muudatusi linnaosa vanem.  

5. Komisjoni koosseisu peavad kuuluma Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni, 

sotsiaalhoolekande- ja tervishoiukomisjoni ning tarbijakaitsekomisjoni, 

linnaosakogu ja linnaosa valitsuse, tagastatud majade omanike organisatsiooni 

esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja.  

[RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018] 

6. Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme 

volitused lõpevad linnaosa vanema vastava korralduse jõustumisest.  

7. Komisjoni esimees on linnaosa vanem või elamu- ja/või sotsiaalvaldkonda 

kureeriv linnaosa vanema asetäitja. Komisjoni aseesimeheks määrab linnaosa 

vanem linnaosakokku valitud halduskogu liikme.  

[RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018] 

8. Komisjoni tehniliseks teenindamiseks ja asjaajamise korraldamiseks määrab 

linnaosa vanem komisjoni sekretäri. Komisjoni sekretär ei ole komisjoni liige.  

9. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek toimub vastavalt 

vajadusele.  

10. Komisjoni koosoleku kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema 

äraolekul komisjoni aseesimees.  



11. Komisjoni koosoleku päevakorra koostab komisjoni sekretär ja selle kinnitab 

komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.  

12. Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja 

ja koha üldjuhul viis tööpäeva ja edastab päevakorra kaks tööpäeva enne 

koosoleku toimumist.  

13. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni 

aseesimees.  

14. Komisjoni koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni 

koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.  

15. Kui komisjoni liige ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda komisjoni koosolekul, 

informeerib ta sellest komisjoni sekretäri hiljemalt enne koosoleku algust.  

16. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool 

komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.  

17. Komisjoni otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete 

poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja 

hääl.  

18. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku 

toimumise aeg, koosolekul osalenud komisjoni liikmete ja kutsutud isikute nimed, 

koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused.  

19. Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva 

jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku 

juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist 

korraldab komisjoni sekretär.  

20. Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab linnaosa valitsus.  

21. Komisjoni ülesanded on:  

21.1 munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute arvelevõtmise ja 

arvelt kustutamise otsustamine;  

21.2 ettepanekute tegemine asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide üürile 

andmise kohta;  

21.3 ettepanekute tegemine linnaosa territooriumil asuvate asustamata eluruumide, 

mis olid Tallinna linna kui eluruumide erastamise kohustatud subjekti omandis 

Eluruumide erastamise seaduse jõustumise ajal, avalikul enampakkumisel 

erastamise kohta;  

21.4 ettepanekute tegemine asustamata munitsipaaleluruumide 

sotsiaaleluruumideks tunnistamise kohta;  



21.5 ettepanekute tegemine munitsipaal- või sotsiaaleluruumide üürile andmiseks 

Tallinna Linnavaraameti juhataja otsuse alusel tähtajaga kuni kolm kuud, 

kohustusega vabastada eluruum pärast selle tähtaja möödumist;   

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)  

21.6 ettepanekute tegemine Tallinna linna omandis olevate eluruumide remondi 

korral, kui seda ei ole võimalik teha ilma üürniku ja kõigi temaga koos elavate isikute 

väljakolimiseta, remondi ajaks nende kasutusse teise eluruumi vastu andmise kohta;  

21.7 ettepanekute tegemine munitsipaal- või sotsiaaleluruumide üürilepingute 

üleandmise kohta;  

21.8 linnaosa valitsuse ettepanekute kaasomandis olevate eluruumide üürile 

andmise kohta kooskõlastamine;  

21.9 linnaosa valitsuse taotluste eluruumide tööandja eluruumide hulka arvamise ja 

eluruumide tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise kohta kooskõlastamine;  

21.10 linnaosa valitsuse ettepanekute eluruumide üürilepingute mittepikendamise 

kohta kooskõlastamine.  

22. Komisjon täidab ka teisi käesoleva põhimääruse ja töökorra ning teiste 

Tallinna õigusaktidega antud ülesandeid.  

23. Komisjonil on õigus:  

23.1 saada linna asutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid 

andmeid;  

23.2 anda oma arvamusi ja ettepanekuid linna elamusuhteid ja elamumajandust 

käsitlevates küsimustes.  

24. Komisjoni tegevuse lõpetab linnaosa vanem.  

III KOMISJONI TÖÖKORD  

25. Komisjon otsustab isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise ühe 

kuu jooksul arvates avalduse ja sellele lisatavate dokumentide komisjoni sekretäri 

poolt komisjonile esitamisest. Komisjon otsustab, kas eluruumi üürimist taotlev isik 

võetakse arvele munitsipaal- või sotsiaaleluruumi taotlejana. Komisjon võib jätta isiku 

eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmata, näidates ära keeldumise põhjuse.  

26. Linnaosa valitsus avalikustab linnaosa valitsuse valitsemisel olevad ja 

linnavalitsuse poolt komisjonile majutamiseks eraldatud asustamata munitsipaal- ja 

sotsiaaleluruumid. Avalikustamisel näidatakse munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi 

aadress, tubade arv, üldpind, tehniline seisukord ja muud olulised andmed, mis on 

vajalikud asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruumi iseloomustamiseks.  

27. Asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide andmed peavad olema 

avalikustatud internetis Tallinna linna veebilehel struktuuris linnaosad all.  



28. Asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi esmase avalikustamise ja 

komisjoni koosoleku toimumise, millal eluruumi üürile andmist arutatakse, vahe peab 

olema üldreeglina kolm nädalat.  

29. Isikud, kes on arvele võetud linnaosa valitsuses munitsipaal- või 

sotsiaaleluruumi taotlejana võivad esitada avalduse vastavalt asustamata 

munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile saamiseks.  

30. Komisjon lähtub asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmise 

otsustamisel:  

30.1 isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise ajast;  

30.2 isiku ja tema perekonnaliikmete kasutuses oleva ja taotletava eluruumi 

suurusest ja heakorratasemest;  

30.3 perekonnaliikmete arvust (sh alaealiste laste arvust);  

30.4 isiku ja tema perekonnaliikmete tervislikust seisust;  

30.5 muudest sotsiaalsetest asjaoludest.  

31. Linnavolikogu otsuse eelnõu munitsipaaleluruumi üürile andmiseks või 

linnavalitsuse korralduse eelnõu munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmiseks 

valmistab ette ja esitab see linnaosa valitsus, kus eluruumi üürimist taotlev isik on 

munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud.  

  

  

  

Toomas Sepp  

Linnasekretär  

  


