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HAAPSALU LINNA MUNITSIPAALLASTEAIA  

AJUTISE KOHAKASUTAMISE LEPING 

 

 

Haapsalu,         ___._____________20___ 

 

 

1. LEPINGU POOLED 

Käesolev leping on sõlmitud: 

Lapsevanem/hooldaja ………………………………………………………………………. 

edaspidi Lapsevanem 

ja 

Haapsalu Lasteaed …………………………………………………………………………. 

keda esindab põhimääruse alusel direktor …………………………………………………. 

edaspidi Lasteaed  

eraldi ja koos nimetatud „pool” või “pooled”, vahel. 

 

2. LEPINGU EESMÄRK kindlustada ajutine lasteaiakoht eelkooliealisele lapsele. 

 

3. KOHA KASUTAMISE PERIOOD JA MAKSUMUS 

3.1. Laps kasutab kohta alates ……………….      kuni ….. ……………………….. 

3.2. Lepingujärgne tasu lasteaiakoha kasutamise eest on …………………. € (…….. .eurot) 

päevas/nädalas/kuus.  

3.3. Lepingujärgsele tasule lisandub toidukulu maksumus ……………. € päeva eest.  

 

  

4. LAPSEVANEMA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED. 

4.1. Lapsevanem kohustub: 

4.1.1. enne Lepingu allkirjastamist esitama Lasteaiale enda ja lapse isikut tõendava 

dokumendi; 

4.1.2. teavitama Lasteaeda lapse puudumisest vastavalt kehtestatud korrale; 

4.1.3. hiljemalt lapse Lasteaeda tuleku esimesel päeval teavitama Lasteaeda lapse 

terviseprobleemidest vm erisustest; 

4.1.4. maksma Lasteaiale koha kasutamise eest tasu Lepingus kokkulepitud ulatuses 

ettemaksuna enne koha kasutamise perioodi algust, kuid mitte rohkem kui üks kuu korraga; 

4.2. Lapsevanemal on õigus: 

4.2.1. saada Lasteaialt informatsiooni lapse olukorra ja tegevuste kohta; 

4.2.2. Leping olenemata põhjusest kirjaliku etteteatamisega üles öelda.  

 

5. LASTEAIA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED: 

5.1. Lasteaed kohustub: 

5.1.1. tagama koha kasutamise võimaluse aadressil ……………………………... Haapsalu 

esmaspäevast reedeni va riiklikud pühad vastavalt punktile 3.1.; 

5.1.2. tagama lapse turvalisuse ja järelevalve; 



5.1.3. tegema koostööd Lapsevanemaga lapse igakülgseks arendamiseks; 

5.1.4. pidama lapse Lasteaias viibimise kohta arvestust; 

5.1.5. esitama Lapsevanemale ettemaksuarve enne järgmise perioodi algust. 

5.2. Lasteaial on õigus:  

5.2.1. saada Lapsevanemalt informatsiooni, mis on vajalik lapse elu ja tervise kaitsmiseks 

Lasteaias viibimise perioodil; 

5.2.2. saada Lasteaiakoha kasutamise eest tasu Lepingus kokkulepitud ulatuses ja korras; 

5.2.3. lõpetada Leping ühepoolselt ja ennetähtaegselt kirjaliku etteteatamisega kui 

Lapsevanem ei täida Lepingus sätestatud kohustusi. 

 

6. VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE  

6.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust 

tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise Poole Lepingust 

tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve.  

6.2. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused 

Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas.  

 

7. LÕPPSÄTTED  

7.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest Poolte poolt.  

7.2. Leping kehtib kuni Poolte poolt endale võetud kohustuste kohase täitmiseni, välja 

arvatud Lepingus sätestatud erandid.  

7.3. Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.  

 

POOLTE ANDMED:  

LASTEAED:      LAPSEVANEM:  

Registrikood:    

Aadress:      Aadress:  

Telefon:      Telefon:  

e-post:       e-post:  

a/a:       a/a:  

Nimi:    

Allkiri:       Allkiri:  

 

 


