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SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPING  
 
Kadrinas, …………………………... 
 
 
Kadrina Vallavalitsus (registrikood 75007824), Rakvere tee 14, Kadrina alevik, 45201 Lääne-
Viru maakond, keda esindab põhimääruse alusel vallavanem …………………………………… 
(edaspidi nimetatud üürileandja) ja …………………………………, isikukood ………………, 
elukoht ……………………………………………………….. (edaspidi nimetatud üürnik) 
(edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled), sõlmisid käesoleva 
lepingu (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas: 
 
1. Üürilepingu objekt ja tähtaeg 
1.1. Käesolevaga on pooled kokku leppinud, et üürileandja annab üürniku kasutusse selles 
elamiseks eluruumi aadressil ………………………………………………….....................……., 
Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. 
1.2. Üürniku kasutusse antava eluruumi üldpind on ……. m2, mis koosneb …... toast, 
köögist, esikust, wc ning vannitoast (edaspidi nimetatud eluruum). 
1.3. Eluruum on …………………………………………...... valduses alates …………………… 
/Eluruum antakse …………………………………………… valdusesse alates………………….. 
1.4. Üürnikuga koos asuvad eluruumi kasutama: 
1.4.1. ……………………………………………………… 
1.4.2. ……………………………………………………… 
1.4.3. ……………………………………………………… 
1.4.4...................................................................................... 
1.5. Eluruumi üleandmisena käsitletakse üürnikule eluruumi võtmete üleandmist ja 
eluruumi faktilise valdamise ja kasutamise võimaldamist. 
1.6. Üleantav eluruum on lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis. 
1.7. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes kohaldatakse eluruumi kasutamisest 
tulenevatele poolte vahelistele suhetele võlaõigusseadust. 
1.8. Käesoleva lepingu objekti üürimisel ei kohaldata üürniku suhtes eluruumi üürilepingu 
kaitset vastavalt võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktile 4. 
1.9. Lepingu sõlmimise alus: Kadrina Vallavalitsuse ……………… korraldus nr …. 
 
2. Üür ja kõrvalkulud 
2.1. Üürnik kohustub tasuma üürileandjale eluruumi kasutamise eest üüri ……. €/m² ehk 
summas ……….. eurot kuus (edaspidi nimetatud üür ). 
2.2. Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma üürileandjale kõik eluruumi kasutamisega 
seotud kõrvalkulud, milleks on tasu elektrienergia, vee ja kanalisatsiooni, kütte ja prügiveo eest 
ning muude kommunaalteenuste eest, samuti igakuised hooldus-, avarii-ja remondimaksed elamu 
haldajale, (edaspidi nimetatud kõrvalkulud ). 
Kõrvalkulude suurus määratakse igakuiselt lähtudes arvestite näitudest ja teenusepakkujate poolt 
või seda vahendavate isikute poolt esitatud arvetest. Arvestite (näit. vee mõõdiku) näidud teatab 
üürnik teenuse pakkuja või vahendaja poolt määratud tähtajaks. 
2.3. Juhul, kui lepingu kehtivuse ajal lisandub eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulu, 
mida pole nimetatud lepingu punktis 2.2., tasub üürnik selle eest vastavalt lepingus 
sätestatud korrale juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 
2.4. Üürnik on kohustatud tasuma üüri üks kord kuus arvel näidatud kuupäevaks. 
2.5. Üürnik tasub eelmise kuu kõrvalkulude eest järgneval kuul arvetel näidatud tähtajaks. 



2.6. Lepingujärgsete maksete tasumisega viivitamisel on poolel õigus nõuda viivitavalt 
poolelt viivise tasumist summas 0,07% iga viivitatud kalendripäeva eest. 
2.7. Üürniku poolt üüri, kommunaal- ja muude teenuste tasumise kohta väljastatud arve 
mittekättesaamine üürileandjast sõltumatutel põhjustel ei vabasta üürnikku vastavate 
kulutuste eest tasumise kohustusest. 
 
3. Poolte õigused ja kohustused 
3.1. Üürileandjal on õigus kontrollida eluruumi sihipärast kasutamist, samuti muude 
lepingu järgsete kohustuste täitmist ning teha üürnikule rikkumiste kõrvaldamiseks 
ettekirjutusi. 
3.2. Üürileandja kohustub: 
3.2.1. võimaldama üürnikul kasutada eluruumi vastavalt lepingule; 
3.2.2. kandma eluruumiga seonduvad remondikulud, kui nende kandmise vajaduse ei 
ole põhjustanud üürnik; 
3.2.3. mitte keelduma üürnikule nõusoleku andmisest eluruumis parenduste ja 
muudatuste tegemiseks, kui see on vajalik eluruumi kasutamiseks; 
3.3. Üürnik kohustub: 
3.3.1. kasutama eluruumi vastavalt selle sihtotstarbele ja hoolikalt, sh hoidma 
eluruumi hävimise või kahjustumise eest; 
3.3.2. hüvitama üürileandjale eluruumi hävimisest, kaotsiminekust või kahjustumisest 
tuleneva kahju, kui ta ei tõenda, et ta ei vastuta selle tekkimise eest. Üürnik ei 
vastuta eluruumi hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad 
nende lepingujärgse kasutamisega; 
3.3.3. oma kulul kõrvaldama eluruumis ilmneva puuduse, mida saab kõrvaldada 
harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või hooldamisega; 
3.3.4. mitte andma eluruumi allüürile ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta; 
3.3.5. arvestama naabrite ja teiste elamus elavate inimeste huvidega; 
3.3.6. teatama üürileandjale viivitamatult avariist, tulekahjust vms eluruumis ning 
võtma koheselt tarvitusele abinõud nende tagajärgede likvideerimiseks; 
3.3.7. pidama kinni heakorra, sanitaar- ja tuleohutuse eeskirjadest ning elamus 
kehtestatud kodukorrast eluruumis ja elamu üldkasutatavates kohtades; 
3.3.8. lubama elamu haldaja esindajad eluruumi avariide likvideerimiseks ning 
vajalike seadmete ja süsteemide kontrollimiseks; 
3.3.9. lubama üürileandjal vajaduse korral eluruumi üle vaadata; 
3.3.10. teatama viivitamatult üürileandjale eluruumi puudusest või rikkest, millega 
kaasneb üürileandja remondi või puuduse kõrvaldamise kohustus; 
3.3.11. taluma eluruumi suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud 
eluruumi säilimiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle 
tagajärgede likvideerimiseks; 
3.3.12. lepingu viimasel kehtivuspäeval eluruumi üürileandjale üle andma seisundis, 
mis vastab lepingujärgsele kasutamisele, arvestades harilikku kulumist. 
3.3.13. tagama, et kõik üürniku poolt paigaldatud seadmed, mööbel, televisiooni-, 
telefoni- ja arvutisüsteemid vastavad kehtestatud eeskirjadele, standarditele ja 
kvaliteedinõuetele. 
3.4. Üürnikul on õigus: 
3.4.1. kasutada eluruumi lepingus märgitud tähtaja jooksul; 
3.4.2. teha eluruumis parendusi või muudatusi üksnes üürileandja eelneval kirjalikul 
nõusolekul; 
3.4.3. lepingu lõppemisel võtta ära eluruumis tehtud parendused või muudatused, kui 
see on võimalik eluruumi kahjustamata, välja arvatud juhul kui parenduste ja 
muudatuste tegemine on finantseeritud üürileandja poolt. 
 
4. Lepingu lõppemine 
4.1. Leping lõpeb: 
4.1.1. tähtaja möödumisel; 
4.1.2. eluruumi hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel; 



4.1.3. lepingu lõppemisel muul seaduses, Kadrina valla sotsiaaleluruumide üürile 
andmise ja kasutamise korras või lepingus toodud alusel, s.h poole poolt 
lepingust taganemisel või lepingu ülesütlemisel. 
4.2. Üürnikul on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, teatades sellest 
üürileandjale kirjalikult üks (1) kuu ette, kui üürileandja rikub oluliselt lepingut. 
4.3. Üürileandjal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, teatades sellest 
üürnikule kirjalikult üks (1) kuu ette, kui üürnik rikub oluliselt lepingut. 
Etteteatamistähtaega 1 (üks) kuu ei rakendata lepingu punktis 4.4. nimetatud juhtudel. 
Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult: 
4.3.1. üürnik kasutab eluruumi vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega; 
4.3.2. üürniku tegevus halvendab eluruumi seisundit; 
4.3.3. üürnik oma tegevusega takistab eluruumi normaalset ekspluateerimist või 
takistab üürileandjat täitmast oma lepingujärgseid kohustusi; 
4.3.4. üürnik teeb eluruumis ümberehitusi, parendusi või muudatusi üürileandja 
kirjaliku nõusolekuta; 
4.3.5. üürnik ei tee hoolimata üürileandja eelnevast hoiatusest eluruumis remonti 
juhtudel, kui see lepingu järgi kuulub tema kohustuste hulka; 
4.3.6. üürnik on andnud eluruumi ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta osaliselt või 
täielikult allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse; 
4.4. Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest 
üürnikule kirjalikult ette neliteist (14) kalendripäeva juhul, kui: 
4.4.1. üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele 
kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega; 
4.4.2. võlgnetava üüri summa ületab 3 (kolme) kuu eest maksmisele kuuluva üüri 
summa; 
4.4.3. võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele 
kuuluvate kõrvalkulude summa. 
 
5. Eluruumi üleandmine lepingu lõppemisel 
5.1. Eluruumi üleandmisel üürileandjale annab üürnik üle kõik eluruumi võtmed ja pooled 
allkirjastavad eluruumi vastuvõtmise akti, mis on lepingu lisaks 2. Üürnik on 
kohustatud eluruumi vabastama enne eluruumi üürileandjale üleandmist. 
5.2. Kui üürnik viivitab eluruumi üleandmisega üürileandjale üle ettenähtud tähtaja, 
kohustub ta tasuma üüri ja kõrvalkulud aja eest, mil eluruum on tema valduses, 
samuti hüvitama üürileandjale viivitusega tekitatud kahju. 
 
6. Lõppsätted 
6.1. Leping jõustub alates …………………………. ja kehtib kuni ….................................... 
6.2. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi 
õigusaktidest. 
6.3. Üks pool edastab teisele poolele lepingust tulenevad teated telefoni, e-posti või faksi 
teel, v.a juhtudel, kui lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. 
6.4. Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse 
teisele poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele poolele üle antuks, kui 
postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva. 
6.5. Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja muudatused jõustuvad 
pärast poolte volitatud esindajate poolt alla kirjutamist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 
6.6. Lepingule võib poolte kokkuleppel lisada lepinguga reguleerimata küsimuste 
lahendamiseks kirjalikke lisasid, mis moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa. 
6.7. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele üürileandja asukohajärgses kohtus. 
6.8. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses, võrdset juriidilist jõudu omavas 
eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks lepingu eksemplar. 
 
7. Poolte kontaktandmed: 
Üürileandja: Üürnik: 



Kadrina Vallavalitsus  
Rakvere tee 14, Kadrina  
45201 Lääne-Viru maakond 
telefon: 322 5600  
e-post: kadrina@kadrina.ee  
Kontaktisik: 
 
telefon 
e-post  
 
Üürileandja: Üürnik: 
 
 


