
 
Analüüsi vorm 
 

1. Taustaandmed (2015. aasta 1. jaanuari seisuga) 
 

1.1 Kohaliku omavalitsuse (KOV)  rahvastiku ülevaade vanusgrupis 0–7-aastased 
(vanuste  kaupa: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) aastate 2005-2015 kohta;  
 

1.2 Lasteaedade järjekord kohaliku omavalitsuse lõikes: 
 

 lapsed järjekorras vanuste  kaupa (siinkohal vanused 0; 1; 1,5; 2, 3, 4, 5, 6, 7);  

 laste arv, kes vajavad vanema avalduse alusel kohta uuest õppeaastast 
(2015/2016 õppeaasta). 
 

1.3 Kohtade arv lasteaedades: 
 

 olemasolevate kohtade arv laste vanuseti (1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7); 

 nende täituvus. 
 

1.4 Lapsehoiuteenusel KOVi toetatud laste arv (2015. aasta 1. jaanuari seisuga 
lapsehoiuteenusel käivate laste arv, keda KOV toetab), laste vanuseti (1,5; 2; 3; 4; 5; 
6; 7) 
 

1.5 Juurde vajatavate kohtade arv:  
 

 kui palju on vaja uusi kohti; 

 millises vanuses lastel on kohti puudu (vanuseti 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7). 
 

1.6 Loodavate lasteaia/lapsehoiuteenuse kohtade arv (avatud taotlusvooru raames 
loodavate kohtade andmed on punktis 2):  
 

 täielikult KOVi omavahenditest (2015/2016. aastate jooksul);  

 Siseministeeriumi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng “ raames 
(2015/2016. aastate jooksul). 

 
1.7 Vajadus eriilmeliste1 lapsehoiukohtade järgi: 

 

 olemasolevate eriilmeliste kohtade arv (milline eriilmeline koht) 

 eriilmelisi kohti vajavate laste arv 

 eriilmelisi kohti vajavate laste vanus 

 eriilmeliste kohtade vajadus (milliseid kohti ja kui palju oleks vaja luua) 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Eriilmeliste hoiukohtade all mõeldakse erivajadustega lastele vastavaid hoiukohti, ebastandardsetel aegadel töötavaid hoiukohti  
(õhtu-, öö- ja nädalavahetuse hoiud), võõrkeelseid hoiukohti jms 

Sotsiaalkaitseministri 19.05.2015. a määrusega nr 26 kinnitatud 
„Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 

0–7-aastastele lastele” toetuse andmise tingimused ja kord” 
lisa 3 



 
 
2 Projekti andmed (avatud taotlusvooru raames taotletavad lapsehoiukohad) 

 
2.1 Avatud taotlusvoorust taotletavad lasteaia/lapsehoiuteenuse kohad  
 

 Munitsipaallasteaias Munitsipaallapsehoius Eralasteaias Eralapsehoius 

Loodavate 
kohtade arv 

    

Laste vanus     

Tööle 
võetava 
personali arv 

Õpetajaid -  
Õpetaja abisid -  

Lapsehoidjaid -  X X 

Personali 
ühe kuu 

tööjõukulu2 

Õpetaja –  
Õpetaja abi -  

 X X 

 

 
2.2  Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine: 
 

 milliseid eriilmelisi kohti soovitakse luua  

 loodavate eriilmeliste kohtade arv 

 millises vanuses lastele 

 tööle võetava personali arv 

 personali ühe kuu tööjõukulu 
 

 
 

                                                
2
 Tööjõukulu= brutopalk+tööandja kulud 


