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MAJUTUSLEPING ERAKORRALISE MAJUTUSTEENUSE OSUTAMISEKS 

 

“……“....……………. 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 

1.1. Lepinguga annab Kasutusse andja Alu Sotsiaalmajas asuvas öömajas voodikoha 

Kasutajale ajutiseks kasutamiseks Lepingu tingimustel ning selle kehtivusaja jooksul. 

 

2. Lepingu ese ja selle üleandmine 

2.1. Lepingu esemeks on Rapla vallas Alu alevikus Tallinna mnt 10 oleva sotsiaalmaja 1. 

korrusel asuvas öömajas olev magamiskoht koos selle juurde kuuluvate abiruumide 

kasutamisega. 

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. Erakorralise majutusteenuse tasu 

3.1. Erakorralist majutusteenust osutatakse Kasutusse andja poolt Kasutajale, kelle elukoht on 

rahvastikuregistri järgselt Rapla vallas, tasuta. 

 

4. Poolte kohustused 

4.1. Kasutaja kohustub: 

 4.1.1. säästlikult ja heaperemehelikult suhtuma eluruumide/abiruumide sisustusse; 

 4.1.2. alluma sotsiaalmaja sisekorra eeskirjale, mis on lepingu lisaks; 

 4.1.3. kinni pidama kõigist Lepinguga kehtestatud teistest tingimustest. 

4.2 Kasutusse andja kohustub: 

 4.2.1. võimaldama Kasutajale sätestatud tingimustel Lepingu eset ja sotsiaalmajas 

  asuvaid abiruume eesmärgipäraselt kasutada. 

 4.2.2. tutvustama Lepingu sõlmimisel kasutajale sotsiaalmaja sisekorra eeskirja. 

 

5. Lepingu kehtivus 

Leping jõustub selle allakirjutamisel ja kehtib kolm järjestikust tööpäeva. Erandkorras võib 

lepingu pikkus olla 1 kuu. 

 



6. Lepingu lõpetamine 

6.1 Leping lõpeb tähtaja saabumisel või Poolte kokkuleppel. 

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

korduvalt (vähemalt kahel 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 esmaselt lähtudes Lepingust, lahendusele 

mittejõudmisel vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele. 

 

8. Poolte andmed 

Kasutusse andja:      Kasutaja: 

 

 

………………………………    ………………………… 

Lisa: Sotsiaalmaja sisekorra eeskiri 

 


