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KINNITATUD 
Rapla Vallavalitsuse 

19. mai 2008. a  

määrusega nr 13 

 

M A J U T U S L E P I N G 

 

 

“………“………………. 200… 

 

Rapla Vallavalitsus ( riigi – ja kohalike omavalitsuse asutuste riikliku registri  registrikood 

75023361, aadress Viljandi mnt 17, Rapla), kelle esindajana tegutseb ……………………, 

edaspidi nimetatud Kasutusse andja, ühelt poolt ja …………………………………, 

isikukood …………………………, edaspidi nimetatud Kasutaja, teiselt poolt, edaspidi 

eraldi Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi 

nimetatud Leping, alljärgnevas: 

 

1. Üldsätted 

Lepinguga annab Kasutusse andja Alu  Sotsiaalmajas sotsiaalpinna Kasutajale ajutiseks 

kasutamiseks Lepingu tingimustel ning selle kehtivusaja jooksul. 

 

2. Lepingu ese ja selle üleandmine 

2.1. Lepingu esemeks on Alu Sotsiaalmajas aadressil Tallinna mnt. 10a, Alu alevik, Rapla 

vald asuv sotsiaalpind koos selle juurde kuuluva mööbliga ning sotsiaalmaja üldkasutuses 

olevate ruumide kasutamine.  

2.2. Lepingu ese loetakse Kasutusse andja poolt Kasutajale üleantuks Lepingu sõlmimisega. 

2.3. Kasutusse andjal on õigus kontrollida Lepingu eseme kasutamise sihipärasust, säilitamist 

ja hooldamist. 

 

3. Majutusteenuse tasu suurus ja tasumise kord 

3.1. Kasutaja kohustub maksma Kasutusse andjale tasu Lepingu alusel igakuiselt 38,35 eurot 

ühe sotsiaalpinna eest.  
(Rapla Vallavalitsuse  27. detsembri 2010. a määrus nr 28, jõustunud 1. jaanuaril 2011) 

 

3.2. Kasutaja on kohustatud tasuma sotsiaalpinna eest tasu vastavalt Kasutusse andja poolt 

esitatud arvetele iga kalendrikuu 15. kuupäevaks. 

3.3 Lepingu kehtimisel (sõlmimise või lõpetamise kuul) kalendrikuust lühemal perioodil 

arvestatakse sotsiaalpinna kasutamise tasuks 1,28 eurot ühe ööpäeva eest. 
(Rapla Vallavalitsuse  27. detsembri 2010. a määrus nr 28, jõustunud 1. jaanuaril 2011) 

 

4. Poolte kohustused 

4.1. Kasutaja kohustub: 

 4.1.1. Säästlikult ja heaperemehelikult suhtuma sotsiaalmaja ruumide sisustusse. 

 4.1.2. Alluma sotsiaalmaja sisekorra eeskirjale, mis on Lepingu lisaks. 

 4.1.3. Kinni pidama isiklikust arenguplaanist. 

 4.1.4. Kinni pidama kõigist Lepinguga kehtestatud teistest tingimustest. 

4.2 Kasutusse andja kohustub: 

 4.2.1. Võimaldama Kasutajale sätestatud tingimustel Lepingu eset kasutada. 

 4.2.2. Tutvustama Lepingu sõlmimisel Kasutajale sotsiaalmaja sisekorra eeskirja. 

 



 

 

5. Lepingu kehtivus 

Leping jõustub ……………. ning on sõlmitud 1 aastaks või arenguplaanis sätestatud 

tähtajani. 

 

6. Lepingu lõpetamine 

6.1 Leping lõpeb arenguplaanis sätestatud tähtaja saabumisel või Poolte kokkuleppel. 

6.2 Kasutusse andjal on õigus Leping koheselt ühepoolselt lõpetada kui Kasutaja: 

6.2.1. ei täida Lepingu punktis 3.2 sätestatud maksekohustust; 

6.2.2. ei pea kinni arenguplaanist; 

6.2.3. rikub korduvalt (vähemalt kolmel korral) sotsiaalmaja sisekorra eeskirja tingimusi või 

Lepingu muid tingimusi. 

6.3 Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on Kasutaja koheselt kohustatud Lepingu alusel tema 

kasutusse antud Lepingu eseme valduse Kasutusse andjale üle andma. 

 

7. Muud tingimused 

7.1 Kasutaja poolt tekitatud kahju hüvitamine toimub seadusega ettenähtud korras. 

7.2 Leping ei anna õigust elukoha registreerimiseks. 

7.3 Lepingut ei ole võimalik müüa, pärandada ega kinkida. 

7.4 Vaidlused Lepingu eseme üle lahendatakse esmalt Poolte kokkuleppel lähtudes Lepingust, 

lahendusele mittejõudmisel vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele. 

 

8. Poolte andmed 

Kasutusse andja:      Kasutaja: 

 

 

………………………………    ………………………… 

 

 

Lisad: 

Sotsiaalmaja sisekorra eeskiri 

Arenguplaan 

 


