
Munitsipaaleluruumide sisekorra eeskiri 

I. PEATÜKK 

Eluruumi üürniku kohustused 

1. Munitsipaaleluruumi üürnik, samuti kõik teised ajutiselt või alaliselt koos üürnikuga 

elavad isikud on kohustatud: 

1.1. käsutama üürilepingu järgi vastuvõetud eluruumi sihipäraselt ning seda korras 

hoidma; 

1.2. säästlikult käsutama elektrienergiat üldkasutatavates kohtades, tihendada aknad 

ja uksed soojusenergia kokkuhoiu eesmärgil; 

1.3. viivitamatult teatama elamut teenindavale firmale, majahaldurile või üürileandja 

esindajale elamus olevatest võimalikest riketest või avariiolukordadest; 

1.4. täitma tuleohutuse nõuded; 

1.5. hoidma puhtust üldkasutatavates ruumides (trepikoda, kelder jm) ja elumaja 

territooriumil ning mitte rikkuma seal asuvat vara; 

1.6. asetama olmeprügi prügikonteinerisse; 

1.7. pikemaajalisel lahkumisel majast teavitama sellest üürileandja esindajat või 

majahaldurit, samuti teatada oma või/ja isikute kontaktandmed, kes avarii korral 

võimaldavad korterisse juurdepääsu; 

1.8. koduloomade pidamisel tagama teiste elanike turvalisuse ning täitma koerte ning 

kasside pidamise eeskirju, samuti vältima elamu ja territooriumi reostamist. Elamu 

ja territooriumi reostamise puhul on kodulooma omanik või tema eest hoolitsev 

isik kohustatud viivitamatult kõrvaldama reostuse; 

1.9. võtta tarvitusele abinõud desinsektsiooniks ja deratisatsiooniks; 

1.10. korralikult sulgema ja lukustama elamu välisuksed; 

1.11. kuivatama pesu elamu territooriumil selleks ette nähtud köhas või spetsiaalsetes 

pesukuivatusruumides või rõdul purde tasemest allpool; 

1.12. hoidma rõdul puhtust ning õigeaegselt lund koristama, mitte hoidma seal 

kergestisüttivaid aineid; 

1.13. võimaldama elamut teenindaval firmal, üürileandja esindajal ja majahalduril 

juurdepääs korterisse torustiku ja seadmete tehnilise seisukorra kontrollimiseks ja 

remondiks ning mõõdikute näitude ja plommide puutumatuse kontrollimiseks; 

1.14. üürilepingu lõpetamisel ja üürniku lahkumisel koos perega mujale, vabastama 

käsutuses olnud ruumid ja need üle andma üürileandja esindajale "Eluruumi 

üleandmisakti" alusel koos kogu eluruumis oleva sisseseadega; 

1.15. täitma kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud avaliku korra ja heakorra, samuti 

muid üldkohustuslikke eeskirju; 
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1.16. esitama isiklike mõõdikute näidud kasutuskuu 25. kuni 30. kuupäevani. Näidud 

esitatakse majahaldurile. 

2. Eluruumi üürnikul on keelatud: 

2.1. tekitada müra, häirides sel moel naabrite rahu, kella 23.00 kuni 07.00. Müra on 

raadio, teleri, magnetofoni või muude seadmete tugev heli, muusikainstrumendil 

mängimine. laulmine, remonttööd; hüppamist, kolisemist vms tekitavate 

kodumasinate käsutamine; 

2.2. hoida eluruumis ja/või üldkasutatavates ruumides õhku saastavaid esemeid, 

tuleohtlikke, mürgiaineid ja plahvatusohtlikke aineid; 

2.3. suunata kanalisatsiooni mürgiseid ja kergestisüttivaid vedelikke, toidujäätmeid, 

esemeid ja asju, mis võivad kanalisatsiooni ummistada;  

2.4. paigutada elamu üldkasutatavatesse ruumidesse (koridorid, trepikojad, keldrid 

vms) liikumist takistavaid esemeid; 

2.5. ummistada tuletõrjeredelite, tulekustutusvahendite ja -seadmete juurdepääsuteid; 

2.6. paigutada rõdu piirde tasemest kõrgemale esemeid; 

2.7. puhastada või kloppida trepikojas, rõdul ja/või aknast tänavale vaipu, 

põrandariideid, voodipesu vms, samuti visata prügi elumaja territooriumile ja 

loopida seda aknast välja ja/või muul viisil risustada üldkasutatavaid kohti ja/või 

maja territooriumi; 

2.8. suitsetada mitmekorteriliste elamute elanike käsutuses olevates koridorides ja 

trepikodades; 

2.9. ehitada ilma selleks vajaliku loata ümber kütte-, veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteeme või madalvoolu- ja elektrienergiasüsteeme üürileandja 

esindaja ja majahalduri vastava kirjaliku loata; 

2.10. teostada toiminguid, mis muudavad elamu välisilmet üürileandja esindajat ja 

majahaldurit teavitamata ning ilma selleks vajaliku kirjaliku kooskõlastuseta 

nendega; 

2.11. teostada eluruumide sisemisi ümberehitustöid üürileandja esindaja ja majahalduri 

vastava kirjaliku loata; 

2.12. paigaldada katusele või elamu välisseinale lisaseadeldisi sealhulgas raadio- või 

televisiooniseadeldisi, üürileandja esindaja ja majahalduri vastava kirjaliku loata; 

2.13. vigastada, paigaldada või eemaldada elektri energia, vee, gaasi, sooja ja külma 

vee kulu mõõteseadmetele paigaldatud plomme ja sulgemiskraane; 

2.14. asuda elamu tehnoruumides (soojussõlm. veemõõtmissõlm, ventilatsiooniruum, 

telefoni- ja kommunikatsiooniside ruum, elektrikilbiruum, gaasikatlamaja) ning 

katusel; 
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2.15. loopida laiali prügi või muul viisil reostada üldkasutatavaid kohti, parkimiskohti ja 

elamu territooriumi; 

2.16. hoida akende all töötava mootoriga transpordivahendit üle kolme minuti; 

2.17. sõita transpordivahendil või parkida transpordivahendit elamu juures asuvale 

haljasalale. 

II. PEATUKK 

Muud sätted 

3. Muudes, käesolevas "Narva linna omanduses olevate munitsipaaleluruumide sisekorra 

eeskirjas" sätestamata küsimustes juhindutakse riigi ja Narva linna haldusaktidest ning 

üldtunnustatud eetikanormidest. 

4. Üürilepingu lõpetamisel või ülesütlemisel ja üürniku poolt eluruumi vabastamisel on 

üürileandjal õigus sisse nõuda endise üürniku poolt eluruumile ja/või selle 

tehnosüsteemidele tekitatud kahjustustest tulenev kahju, mis on fikseeritud Üürileandja ja 

üürniku poolt "Eluruumi vastuvõtmis- üleandmisaktis" arvestades loomulikku kulumit. 

 

 

___________________ 


