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Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasorganisatsioonide ruumide
taotlemise eeskiri

I

Üliõpilasorganisatsioonide ruumid

1. Taotlusi ruumi saamiseks võivad esitada kõik TTÜ üliõpilasorganisatsioonid. Ruumi
kasutamise eesmärk peab olema seotud organisatsiooni tegevusega.
2. Ruumide kasutusse andmist reguleerib tudengielu rahastamise komisjon (edaspidi
komisjon). Komisjoni koosseisu kinnitab TTÜ Üliõpilaskonna juhatus.
3. Ruume saab taotleda ja ruumide kasutus vaadatakse üle korraliselt üks kord aastas
aastatoetuste konkursi raames.
4. Uute organisatsioonide loomise puhul vaadatakse ruumide taotlused üle jooksvalt.
5. Ruumi vajaduse ilmnemisel esitab organisatsioon vastava taotluse komisjonile, kes
otsustab ruumide kasutusse andmise. Positiivse vastuse saamisel tuleb taotluse täitmist
korrata igal aastal.
5.1.
Ruumi taotlemise vorm on integreeritud aastatoetuse taotlusvormi ja selle täitmine
toimub samaaegselt aastatoetuse taotlemisega;
5.2.
Juhul kui organisatsioon aastatoetust ei taotle, on ruumi taotlemise aluseks TTÜ
üliõpilasorganisatsioonide toimimise vorm.
6. Ruumide jaotamisel hinnatakse ja võrreldakse organisatsioone järgmiste kriteeriumite
alusel:
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7. Komisjoni pädevuses on võtta seisukoht järgmistes küsimustes:
7.1.
Ruumide kasutusse andmine TTÜ üliõpilasorganisatsioonidele;
7.2.
Ruumikasutuse reguleerimine;
7.3.
Ruumikasutuse lõpetamine.
8. Komisjon võib teha ettepaneku võtta ruum organisatsiooni kasutusest ära juhul, kui:
8.1.
Organisatsioon ei kasuta ruumi vastavalt taotluses esitatud kasutusotstarbele või
ülikoolis kehtivate reeglite ja traditsioonide kohaselt;
8.2.
Vajadusest ruumikasutust optimeerida,
seoses organisatsiooni
vajaduste
muutumisega või uute organisatsioonide tekkega.
9. Ruumi saaja kohustub võimaldama juhatuse liikmel, revisjonikomisjoni liikmel ja
komisjonil tutvuda ruumi kasutamise käekäiguga igal soovitud ajahetkel, sealjuures
segamata organisatsiooni tööd.
10. Antud dokumendis reguleerimata küsimuste üle otsustab komisjon.
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