
                                                                                                    Lisa Väätsa Vallavalitsuse
22.oktoobri 2012 a määruse 

nr. 3  juurde

Väätsa Lasteaia koha kasutamise leping nr

Käesolev Leping on sõlmitud ____________________ 20_____.a Väätsal. 
            1. Üldosa 
            1.1. Lepingu Pooled 

1.1.1. Lapsevanem:
Nimi: 

Isikukood:

Aadress, postiindeksiga:

Kontakttelefon, faks 
 e-post : 

1.1.2. Väätsa Lasteaed, keda esindab ________________________________________ (esindaja koos 
ametinimetusega) ___________________________põhimääruse alusel (edaspidi lasteaed):

Nimi:
Registrikood:

Aadress, postiindeks:

Kontakttelefon, faks,
e-post: 

Arvelduskonto: 

Kontaktisiku nimi :

1.2. Lepingu sisu
1.2.1. Lasteaed kohustub hoidma last lasteaias kuni koolikohustuse tekkimiseni ja võimaldama temal 
alushariduse omandamist juhindudes käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest. Lapsevanem 
kohustub tasuma lasteaia koha kasutamise eest Lepingus kokkulepitud tasusid ning täitma muid 
käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.



1.2.2. Käesoleva Lepinguga lepitakse kokku
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
(lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht) punktis 1.1.2. nimetatud lasteaia koha kasutamine ja 
selle eest tasumine)
 
1.3. Õiguste ja kohustuste allikad
1.3.1. Lisaks käesolevale Lepingule on Poolte õiguste ja kohustuste allikaks:
1.3.1.1. seadused;
1.3.1.2. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused;
1.3.1.3. Väätsa Vallavolikogu õigus- ja haldusaktid, mis on avalikustatud Väätsa valla veebilehel 
(www.vaatsa.ee);
1.3.1.4. Väätsa Vallavalitsuse õigus- ja haldusaktid, mis on avalikustatud Väätsa valla veebilehel 
(www.vaatsa.ee);
1.3.1.5. lasteaia töökorraldust sisaldavad lasteaia direktori käskkirjad, mis on avalikustatud lasteaias ja 
lasteaia __________________. 
1.3.2. Lapsevanem kinnitab käesolevale Lepingule allakirjutamisega, et on teadlik punktis 1.3.1. 
loetletud dokumentide kehtivusest ja kohustub tutvuma nende muudatuste ja täiendustega pärast 
muudatuste ja täienduste avaldamist kehtiva korra järgi. 

 1.4. Tähtajad
1.4.1. Leping on sõlmitud kuni punktis 1.2.1. kokkulepitud eesmärgi saavutamiseni ja hakkab kehtima 
alates selle allakirjutamisest.
1.4.2. Lapsevanem kohustub tooma lapse lasteaeda ja lasteaed kohustub lapse lasteaeda vastu võtma 
alates ______________________ 20____a. 

1.5. Lepingus kokkulepitud tasude tasumine
1.5.1. Lapsevanemale esitatakse arve tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 15. 
kuupäevaks.
1.5.2. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel
toodud rekvisiitidele.

2. Lapsevanema õigused ja kohustused 
           2.1. Lapsevanemal on õigus:
           2.1.1. tuua laps punktis 1.4.2. kokkulepitud päevast alates lasteaeda; 
           2.1.2.taotleda osalustasust vabastamist  arstitõendi alusel lapse pika haiguse või taastusravil 
          viibimise aja eest. Selleks esitab lapsevanem esitab lasteaia direktorile vabas vormis kirjaliku 
taotluse koos
          arstitõendiga;
           2.1.3 mitte maksta toiduraha puudutud päevade eest kui lapsevanem on täitnud lapse puudumisest
          teatamise kohustust õigeaegselt;
           2.1.4. saada lasteaia direktorilt ja õpetajatelt  teavet lasteaia töökorralduse ning õppe- ja
           kasvatustegevuse kohta;
          2.1.5. pöörduda oma õiguste kaitseks  Väätsa Vallavalitsuse poole;
          2.1.6. omada muid käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid õigusi.



          2.2. Lapsevanem kohustub:
          2.2.1. tooma lapse lasteaeda punktis 1.4.2. kokkulepitud päevast alates; 
          2.2.2 esitama lapse lasteaeda vastuvõtmisel  arsti poolt väljastatud vormikohase tõendi lapse
          tervisliku seisundi kohta;
          2.2.3 järgima lasteaia päevakava ja kodukorda;
          2.2.4  andma lapse lasteaeda toomisel isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile;
          2.2.5 teavitama lapse lasteaiast äraviimisel õpetajat või õpetaja abi;
          2.2.6 mitte tooma haiget last lasteaeda ja teavitama lasteaeda lapse nakkushaigustest
         (tuulerõuged, leetrid jne);
          2.2.7 tasuma  lapse toidukulud ja  vanemate poolt kaetava osalustasu vastavalt vallavolikogu poolt
          kehtestatud määrale ja esitatud arvetele;
          2.2.8 teavitama lasteaia direktorit makseraskuste tekkimisest ja kokku leppima tasumise graafiku;
          2.2.9 tasuma lasteaiast lahkumisel lasteaiamaksu kuni lapse lasteaiast väljaarvamisele järgneva
          kuuni;
          2.2.10 informeerima lasteaeda lapse puudumajäämisest esimesel võimalusel;. 
          2.2.11 teatama kontaktandmete muutusest koheselt, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul;
          2.2.12 täitma muid punktis 1.3.1. loetletud õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi ning 
          nõudeid. 
          
3. Lasteaia õigused ja kohustused
         3.1. Lasteaial on õigus:
         3.1.1 nõuda lapsevanemalt lasteaia päevakava, kodukorra ja laste tervisekaitse nõuete järgimist;
         3.1.2  punktis 3.1.1. nimetatud nõuete mittejärgimisel last lasteaeda mitte lubada;
         3.1.3 sulgeda põhjendatud vajadusel (laste arvu vähenemine teatud perioodil, kapitaalremont jne)
         ajutiselt lasteaed, vastavalt Väätsa Vallavalitsuse korraldusele; 
         3.1.4. peatada lepingujärgsete kohustuste täitmine vastavalt punktile 4.1.2 ja 4.1.3.;
         3.1.5. omada muid käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest tulenevad õigusi.

         3.2. Lasteaed kohustub:
         3.2.1. võtma lapse lasteaeda vastu punktis 1.4.2. kokkulepitud päeval;
         3.2.2. esitama  lapsevanemale toitlustamise ja lapsevanema poolt kaetava osalustasu  kohta arve
         hiljemalt  iga kuu 15.kuupäevaks; 
         3.2.3. tutvustama lasteaia töökorraldust ning õppe- ja kasvatustegevust;
         3.2.4. täitma muid käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi ja
         nõudeid.

       4. Vastutus Lepingu rikkumise eest

       4.1. Vastutus kokkulepitud tähtaegadest mittekinnipidamisel:
       4.1.1. Lapsevanema poolt arve mitteõigeaegse tasumise korral võib vallavalitsus arvestada 
       tasumisega viivitatud summalt viivist 0,2 % päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest olenemata
       muude õiguskaitsevahendite rakendamisest;
       4.1.2. Makseraskuste tekkimisest mitteteatamisel ning osalustasu ja toiduraha õigeaegsel
       mittetasumisel   kaotab lapsevanem õiguse tuua last lasteaeda alates järgmise kuu esimesest päevast.
       Peale võla tasumist või maksegraafiku koostamist  on lapsevanemal õigus tuua laps lasteaeda;
      4.1.3 Lapsevanema poolt arve tasumata jätmisel ja maksegraafiku mittejärgmisel kahe kuu jooksul



      võib lasteaed lepingu kirjalikult üles öelda ilma etteteatamistähtajata;
      4.1.4. Lasteaia poolt arve mitteõigeaegse esitamise korral pikeneb lapsevanemale arve tasumiseks
      ettenähtud aeg viivitatud päevade võrra;
      4.2. Lepingu Pooled hüvitavad teineteisele Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega
     süüliselt tekitatud kahju.

   5. Lepingu lõppemine

   5.1. Lasteaed võib Lepingust taganeda, kui lapsevanem ei ole toonud last lasteasutusse ühe nädala
   jooksul pärast punktis 1.4.2. kokkulepitud päeva saabumist ega teatanud kirjalikult lapse hilisemast
   lasteaeda toomisest..
   5.2. Lapsevanem võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult kümme tööpäeva ette.
   5.3. Lasteaed võib Lepingu üles öelda, kui Väätsa Vallavolikogu otsustab lasteaia tegevuse 
lõpetamise, teatades sellest lapsevanemale ette neli kuud enne lasteasutuse tegevuse lõpetamist.
   5.4. Leping lõpeb punktis 1.2.1. kokkulepitud lasteasutusepoolse eesmärgi saavutamisega.
   5.5. Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel. 

   6. Lõppsätted

   6.1. Kõik Lepingu muutmise kokkulepped jõustuvad pärast nendele allakirjutamist mõlema Poole 
   poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtpäeval. Lepingu muutmise
   kokkulepped vormistatakse Lepingu lisana.
   6.2. Pooled lepivad kokku, et Lepingu tingimusteks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid
   ega kokkuleppeid, milles ei ole Lepingus kirjalikult kokku lepitud. 
   6.3. Pooled lahendavad Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
   mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.
   6.4. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks 
   eksemplar jääb lasteaiale ja teine lapsevanemale.

  7. Lepingu eritingimused
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Lasteasutus: Lapsevanem:
________________________ ________________________



 


