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Taotleja tegelik elukoht
Aadress (linn, tänav, maja nr, korteri nr) ……………………………………………………………………………..
üldpind:……………………

elamispind:……………………..

tubade arv:………………………

Eluruumi kirjeldus (heakord ja tehniline seisund):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kes on eluruumi omanik? …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kui omanik on asutus või eraisik märkida nimi ja seos taotlejaga: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mille alusel kasutate eluruumi? ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kui kaua olete elanud antud eluruumis?........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kui kaua olete olnud Tartu linna elanik? ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miks Te ei saa elada Eesti Rahvastikuregistri järgses eluruumis (vastata kui taotleja või kaastaotleja ei ela elukohana
registreeritud eluruumis)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Taotleja eelmine tegelik elukoht
Aadress (linn, tänav, maja nr, korteri nr) ………………………………………………………………………………..
Üldpind:…………………..…

elamispind:……..……………….. tubade arv:……..…………………

Eluruumi kirjeldus (heakord ja tehniline seisund):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mitu inimest elas eluruumis? ……………………………………………………………………………………………………...
Millisel ajavahemikul Te antud eluruumis elasite? ……………………………………………………………………………..
Eluruumist lahkumise põhjus:……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Taotleja praegune töökoht

Asutuse nimetus: ………………………………………………………………………………………………………
Asutuse aadress: ………………………………………………………………………………………………………
Taotleja amet:………………………………….. Taotleja töötelefon: …………………………………………………
Kui kaua on asutuses töötanud? ……………………………………………………………………………………...
Otsese ülemuse nimi ja telefon: …………………………………………………………………………………………

Taotleja eelmine töökoht

Asutuse nimetus: ………………………………………………………………………………………………………
Taotleja amet:……………………………….. Millisel ajavahemikul töötasite? ………………………………………
Töökohalt lahkumise põhjus: ……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kas taotleja ja/või kaastaotleja...
...kasutuses või omandis on vallas- või kinnisvara? Märkige vara liik ning kinnisvara või ehitisest vallasvara aadress:
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
...on kunagi ostnud või erastanud eluruumi? Märkige kuupäev ja eluruumi aadress………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...on osalenud enampakkumisel? Märkige kuupäev ja eluruumi aadress: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...on võtnud eluasemelaenu? Märkige pank, kuupäev ja laenu suurus: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…on viibinud eestkosteasutuses (lastekodu, hooldekodu)? Kus ja millal? ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
...on viibinud kinnipidamlskohas? Kus ja millal? …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
...omandis on eluruumi ostmist või üürimist võimaldavat hoiust rahas või erastamisväärtpaberites (märkida summa)?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Sotsiaaleluasemeteenuse taotlemise põhjus
Kirjeldage elukohaga seotud probleeme. Kuidas on eluasemeprobleem tekkinud? Kuidas olete ise püüdnud
probleemi lahendada?
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………

Eluruumi miinimumnõuded kinnisvaraturult üürimisel
1.

Üldpind ………………………………

2.

Tubade arv …………………………..

3.

Küte (märkida kesk- või ahiküte) ……………………….……………………………………………………

4.

Veevärk (märkida kas korteris, koridoris või väljas) …………………………………………………………

5.

Tualett (märkida kas korteris, koridoris või väljas) ……………………………………………………………

Taotleja kontaktandmed
e-post ……………………………………………
Olen nõus taotlusele vastuse saatmisega e-posti teel

(märkida ristiga)

………………..

Ei ole nõus taotlusele vastuse saatmisega e-posti teel
Postiaadress: ……………………………………………

………………..
Telefon

………………………….

Palume taotlusele lisada taotlejate isikuttõendavate dokumentide koopiad ja teised andmete õigsust tõendavad
dokumendid vastavalt lisas toodud loetelule.

Palume tõendada esitatud andmete ning taotlusele lisatud dokumentide õigsust taotleja ja
täiskasvanud kaastaotlejate allkirjadega.
Nimi
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Allkiri
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Kuupäev
………………………200…a.
………………………200…a.
………………………200…a.
………………………200…a.

TÄIDAB SOTSIAALTÖÖTAJA
Märgi sotsiaaleluasemeteenuse taotlemise põhjus klassifikaatori järgi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tagastatud eluruumist
Laste hoolekandeteenuselt
Kinnipidamisasutusest
Lähisuhtevägivald
Ratastooli kasutamine
Täiskasvanute psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuselt
Varjupaigateenuselt
Hooldekodust
Kodust (sh sotsiaaleluruumist, üürikorterist, erakorterist)
Muu (sh telgist, soojakust, kuurist, tuttava juurest jne)

LISA 1
Tartu Linnavalitsuse 29.12.2008
määruse nr 20 juurde
Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise taotlusele lisatavad dokumendid
Olenevalt taotluses esitatavatest andmetest tuleb sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise
taotlejal enda ja kaastaotlejate kohta taotlusele lisada järgmised dokumendid.
1. Sissetulekut tõendavad dokumendid:
1.1. tööealiste pereliikmete palgatõend taotlemisele eelneva 6 kuu sissetulekute kohta. Kui
mõnda sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab taotleja selle suurust
oma allkirjaga;
1.2. pensioniameti tõend taotlemisele eelneval 6 kuul makstud riiklike peretoetuste ja pensionide
kohta;
1.3. õppeasutuse tõend taotlemisele eelneval 6 kuul kutseõppeasutuses õppijale ja üliõpilasele
makstud stipendiumide kohta;
1.4. tõend taotlemisele eelneval 6 kuul elatise saamise või mittesaamise või elatise sisse
nõudmise kohta.
2. Sotsiaalset seisundit määratlevad dokumendid:
2.1. mittetöötava tööealise taotleja puhul tööraamat ja/või individuaalne tööotsimiskava;
2.2. pensionitunnistus;
2.3. arstliku ekspertiisi komisjoni otsus töövõimetuse või puude raskusastme määramise kohta;
2.4. pere- või raviarsti tõend, kui sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise aluseks on
Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise korra § 8 lg 1 p 1;
2.5. õppeasutuse tõend üle 16-aastaste õpilaste kohta;
2.6. tõend kinnipidamiskohast vabanemise kohta;
2.7. tõend eestkosteasutusest saabumise kohta.
3. Elukohta tõendavad dokumendid:
3.1. kehtiv üürileping või muu eluruumi kasutamise aluseks olev dokument;
3.2. kohtuotsus eluruumist väljatõstmise kohta või muu dokument, mis tõendab eluruumi
puudumist või sellest ilmajäämist.
4. Üürilepingu tähtaja möödumisel uuesti sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise
taotlemisel tuleb esitada eluruumide haldamise asutuse tõend üürnikupoolsete kohustuste senise
täitmise kohta.
5. Kui taotleja või kaastaotlejate asemel esitab või allkirjastab taotluse seaduslik või volitatud
esindaja, tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument või volitus.

