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Helle Kalda, Eesti Üürnike Liidu esimees
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Ivo Jaanisoo, MKMi asendusliige
Anne Toom, Maa-ameti peadirektori asetäitja
Päevakord:
Vabariigi Valitsusele esitatava aruande projekti arutamine.
Istungil tehtud ettepanekud:
Jaak Aab: Vabariigi Valitsusele esitatava aruande teine ettepanek üüritoetuse meetme
väljatöötamise kohta tuleb läbi töötada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui
eluaseme eest vastutava asutusega. Kui see on vajalik, siis seda on võimalik suhteliselt kiiresti
teha. Seega võib eluasememeetme kaudu üüritoetust maksta isikutele, kes ei ole saanud oma
elamispinda erastada ja elavad jätkuvalt üüripinnal ning vajavad abi vastavalt oma
sotsiaalmajanduslikule olukorrale.
On üleval vaidlused kirikute varaga. Konkreetsete küsimustega kirikute osas peavad
ettepanekud esitama vastavad ministeeriumid, kelle pädevusse see küsimus kuulub ning kes
esitavad materjalid otsustamiseks Vabariigi Valitsusele. Kui vajadus on, võib teemasid
arutada ka siin komisjoni istungil.

Helle Kalda: Eesti Üürnike Liidu eelnõu on üks osa omandireformist ja see küsimus on
lahendamata. Sellest tulenevalt küsimus, et miks ettepanek, et õiguslik uuring tuleks teha
kogu omandireformi vastavuse kohta rahvusvahelise õigusega, mitte vaid Eesti Üürnike Liidu
pöördumise kohta.
Kuidas töötati välja omandireformi kontseptuaalsed alused, selle kohta tuleks teha analüüs,
eluruumide erastamise seadusega koos omandireformiga.
Aruandes VV-le esitatava ettepaneku osas fikseerime ära, et Üürnike Ühendus ei soovi
üüritoetuse meedet.
Priidu Pärna: Ettepanek nimetada Vabariigi Valitsusele esitatavat aruannet vahearuandeks.
Ilmo Au: Teen ettepaneku täiendada aruandesse neljas punkt järgmises sõnastuses: jätkata
peaministri juhtimisel asjaomaste ministritega arutelu Niguliste kiriku ja Petseri kloostri
varade kompenseerimise mehhanismi ja kompensatsiooni määra otsustamiseks ja Vabariigi
Valitsusel läbi rääkida võimalike kokkulepete saavutamiseks EEK-le ja EAÕKile pantkirjade
mittelunastamise kompenseerimiseks.
Leo Õispuu: Omandireformi aluste seadust tuleks edasi rakendada ja selle baasil teha
mõningaid seadusandlikke muudatusi, mis ei sobi kaasaega, näiteks väikesed
kompensatsioonid.
Omandireformi teises järgus avaldusele eitava vastuse saanud inimestele tuleks avada uus
avalduste voor neile, kes ellu jäänud on ja nende kõige lähematele sugulastele.
Kõik need inimesed, kellel ei olnud pärijaid, kuid vara äravõetud, kellel ei ole tagastamise
taotlust, nende objektide eest (näiteks Terezini deklaratsiooni alusel) on riik kohustatud
andma need summad kogukondlikuks kasutamiseks sihtmärgiga mälestada nende isikute
mälestust. Seega analoogiline deklaratsioon rakendada kommunismiohvrite mälestamiseks ja
ühtlasi elusolevate inimeste toetamiseks.
Jaak Aab: Täiendada Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele esitatava aruande
ettepanekute teksti punkti 3 esimese lause lõppu tekstiosaga: „..ja registrite loomiseks“.
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