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Viimsi Vallavalitsuse  

15.02.2013 määrusele nr 8 
 

NUMME MAJUTUSHOONE ELAMISPINNA KASUTAMISE LEPING  

 
Prangli Saar……………………………………… 20__ 
Prangli Põhikool (edaspidi Majutaja), asukohaga Kelnase küla, Prangli saar, Viimsi vald 
74006, registrikood 75021712, mida esindab direktor Tiina Piirisaar ja 
…………………………………………………………….. (edaspidi Majutatav), elukohaga 
…………………………………………………………., isikukood ………………………….,  
…………………………………………………………., isikukood ………………………….., 
(edaspidi majutava seaduslik esindaja) 
 
teiselt poolt,  
 
edaspidi kõik koos nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva elamispinna kasutamise lepingu 
(edaspidi Leping) alljärgnevas:  
Käesoleva Lepinguga annab Majutaja Majutatavale, kes on Prangli Põhikooli (edaspidi Kool) 
õpilane, 20___/20___ õppeaasta õppeperioodiks kasutada elamispinna mis asub Prangli 
Põhikooli Numme majutushoones (edaspidi majutushoone) alljärgnevatel tingimustel: 
 
1. Üldsätted  
1.1. Pooled juhinduvad käesolevast majutushoone elamispinna kasutamise lepingust (edaspidi 
leping) ja Prangli Põhikooli Numme majutushoone kodukorrast (edaspidi kodukord). 
1.2. Majutatav garanteerib talle kasutamiseks antud vara säilimise, sihipärase kasutamise, 
hooldamise ja tähtaegse tagastamise.  
 
2. Elamispind  
2.1. Majutaja annab ja Majutatav võtab alates …………..  20___ kuni …………..20___ 
kasutada voodikoha koos elamiseks vajaliku korrasoleva mööbliga sisustatud toas vastavalt 
käesolevale lepingule.  
2.2. Majutusobjekt on majutaja valdusesse kuuluv vara, mis koosneb toast ning üldkasutuses 
olevatest ruumidest ja neis paiknevast inventarist.  
2.3. Majutataval on õigus kasutada majutusobjektiks olevat vara tähtajaliseks elamiseks 
vastavalt majutushoone kodukorrale.  
 
3. Lepingu jõustumine  
3.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest kõikide osapoolte poolt.  
 
4. Lepinguliste maksete tasumine 
4.1. Majutushoone elamispinna kasutamise arvestusliku tasu (edaspidi tasu) suuruseks on 
………………  eurot ühe kalendrikuu eest. 
4.2. Majutatav tasub Majutajale tagatisraha summas 32 eurot lepingu allakirjutamise päeval.  
4.3. Majutatav maksab lepingu punktis 4.1 fikseeritud tasu igakuiselt hiljemalt arveldamiseks 
oleva kuu 10 kuupäevaks vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arvele. 



4.4. Tasu mitte maksmisel 30 kalendripäeva jooksul on Prangli Põhikooli direktoril õigus 
käesolev leping ühepoolselt lõpetada.  
4.5. Tasu suurust võib Viimsi Vallavalitsus ühekuulisel etteteatamisel ühepoolselt muuta kord 
aastas juhul, kui püsivalt muutuvad vara kasutamisega seonduvad maksud ja tariifid või 
lisanduvad täiendavad kohustuslikud maksed.  
4.6. Tasu suuruse kinnitab Viimsi Vallavalitsus. Kool teatab tasu suuruse muutmisest 
Majutatavale ette vähemalt kuu enne uue tasu suuruse kehtivuse algust kirjalikus vormis.  
4.7. Tagatisraha tasumisega tagab majutatav lepingust tulenevate kohustuste õigeaegse ja 
nõuetekohase täitmise lepingu lõppemisel või lõpetamisel.  
4.8. Majutushoonest lahkumisel arvatakse tagatisrahast maha viiviseprotsendid, tasumata 
maksed, rikutud või kadunud mööbliesemete ja muu vara väärtus ning vajadusel 
koristuskulud, kui majutatav ei ole lepingu lõpetamise või lõppemise hetkeks nõuetekohaselt 
ja tähtaegselt täitnud oma kohustusi majutushoone ees. Kui korvamiskohustust ei ole, 
tagastatakse tagatisraha majutatavale täies ulatuses kolmekümne (30) päeva jooksul peale 
lepingu lõpetamist või lõppemist.    
4.9. Pooled on kokku leppinud, et lepingu kehtivuse ajal ei tehta majutustasu mittetasumisel 
tagatisraha arvelt tasaarvestusi.  
4.10. Kalendrikuu majutuskulust arvestatakse maha majutaja korraldusel tähtajaliselt 
vabastatud majutusobjekti maksumus vastavalt majutatava poolt vabastatud kalendripäevade 
arvule ja maksumusele. 
 
5. Poolte kohustused 
5.1.  Majutaja kohustub:  
5.1.1. andma majutatava kasutusse majutusobjektiks oleva vara;  
5.1.2. garanteerima vara kasutamiseks vajalikud kommunaalteenused;  
5.1.3. esitama majutatavale arved hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks;  
5.1.4. majutusobjekti kasutamiskõlbmatuks muutumisel andma majutatava kasutusse teise 
samaväärse vara juhul, kui majutatav ei ole süüdi selle kasutamiskõlbmatuks muutumises, 
välja arvatud majutushoone renoveerimisel ja punktis 8.3 nimetatud juhul;  
5.1.5. teatama lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest 15 kalendripäeva ette.  
 
5.2. Majutatav kohustub:  
5.2.1. kasutama majutusobjektiks olevat vara vastavalt majutushoone kodukorrale ja lubama 
majutaja esindajaid takistamatult kõikidesse ruumidesse;  
5.2.2. hoiduma kahjustamast majutaja vara;  
5.2.3. järgima majutushoone perenaise korraldusi, ning kehtestatud kodukorda-, tuleohutus- ja 
muid eeskirju;  
5.2.4 pidama kinni kooli õpilastele kehtestatud päevakavast; 
5.2.5. kolima mitmekohalist tuba üksi kasutama jäädes vaba koha olemasolul teise 
mitmekohalisse samast soost majutatavaga tuppa;  
5.2.6. hoidma vara sanitaarses seisundis;  
5.2.7. teatama viivitamatult majutushoone perenaisele kõikidest ruumides toimunud 
avariidest, tulekahjudest jms, võttes kohe tarvitusele abinõud avariide ja nende tagajärgede 
viivitamatuks likvideerimiseks ja elanike ohutuse tagamiseks;  
5.2.8. vastutama materiaalselt temale üle antud vara eest ning hüvitama tema süül tekitatud 
kahju;  
5.2.9. tagastama majutajale lepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise päeval vara 
vähemalt samas seisundis, millises ta selle sai, arvestades normaalset kulumist;  



5.2.10. tasuma Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arved iga kuu 10. kuupäevaks arvel 
näidatud summas arvel näidatud arvelduskontole;  
5.2.11. mitte andma vara (sh võtmeid, õpilaskodu kaarti) üle teistele isikutele ilma majutaja 
kirjaliku nõusolekuta;  
5.2.12. ette teatama lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest 15 kalendripäeva. 
 
6. Poolte õigused  
6.1. Majutajal on õigus:  
6.1.1. nõuda majutatavalt lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;  
6.1.2. kontrollida majutusobjektiks oleva vara sihipärast kasutamist, selle säilimist ja 
hooldamist majutatava juuresolekul, ohu ilmnemisel ka ilma majutatava juuresolekuta ning 
vajadusel teha vastavasisulisi kohustuslikke ettekirjutusi;  
6.1.3. lõpetada ennetähtaegselt leping, kui ilmnevad lepingu p-s 8.2 toodud asjaolud;  
6.1.4. konfiskeerida võtmed isikutelt, kellel puudub õigus nende kasutamiseks.  
 
6.2. Majutataval on õigus:  
6.2.1. nõuda majutajalt lepingu p-s 5.1 fikseeritud kohustuste täitmist;  
6.2.2. nõuda vara kasutamiskõlbmatuks muutumise asjaoludel, milles majutatav ei ole süüdi, 
majutajalt selle vara samaväärset asendamist, sellest eelnevalt majutajale kirjalikult teatades.  
 
7. Poolte vastustus  
7.1. Pooled kannavad täielikku materiaalset vastutust lepingu tingimuste täitmata jätmisel, 
samuti kahju tekitamise eest vara hävimisel.  
7.2. Majutaja ei vastuta majutatava vara säilimise eest talle eraldatud ruumis.  
7.3. Vara mittesäilimisel majutatavate ühiskasutuses olevates ruumides kannab majutatav 
solidaarset vastutust teiste majutatavatega.  
 
8. Lepingu muutmine ja lõpetamine  
8.1. Lepingu tingimusi saab muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.  
8.2. Majutajal on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui:  
8.2.1. majutatav kasutab vara mittevastavalt selle otstarbele või on andnud vara teiste isikute 
kasutusse ilma majutaja nõusolekuta;  
8.2.2. majutatav on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kahjustanud vara;  
8.2.3. majutatav on 30 päeva jooksul jätnud tasumata Viimsi vallavalitsuse poolt esitatud 
arved;  
8.2.4. majutatav kustutatakse kooli õpilaste nimekirjast;  
8.2.5. majutatav rikub majutushoone kodukorda; 
8.3. Majutataval on õigus nõuda ennetähtaegselt lepingu lõpetamist, kui majutusobjektiks 
olev vara osutub kasutamiskõlbmatuks asjaoludel, mille eest majutatav ei vastuta.  
8.4. Kui majutatav keeldub vaatamata eelnevale teatamisele ruume vabastamast või takistab 
ruumide vabastamist, on koolil õigus ruumide vabastamiseks kasutada meetmeid, mis ei ole 
vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.  
 
9. Lõppsätted 
9.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevahelisel läbirääkimiste teel 
kokkuleppega. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Majutaja 
asukohajärgses kohtus. 
9.2 Leping on koostatud eesti keeles kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 
millest igaüks saab ühe eksemplari. 



 
POOLTE ALLKIRJAD:  

Kinnitan, et olen tutvunud majutushoone kodukorraga  ……………………… 20___ 

 
 
 
Majutaja  Majutatav Majutatava seaduslik esindaja  

(lapsevanem või hooldaja)  
 
 

_______________________  ______________________  _____________________ 
 


