
Põltsamaa Linnavalitsuse 

13.06.2011 määruse nr 2 

Lisa 2 

 
Kohustuste täitmise leping nr …….. 

 
 
Põltsamaal, „….”………………….. 20.…a 

 

…………………….……………………….…………………………..., keda esindab direktor 

 (asutuse nimetus) 

 ………………………………………… (edaspidi lasteasutus) ja 

……..………………………………………… (edaspidi vanem), kes on käesoleva lepingu 
(lapsevanema või hooldaja ees- ja perekonnanimi) 

poolteks, leppisid kokku alljärgnevas: 

 

ÜLDSÄTTED 
1. Käesoleva lepinguga sätestatakse 

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress rahvastikuregistri 

järgi ja/või pideva viibimiskoha aadress) 

keda esindab vanem 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon) 

………………………………………………………………………………………………….. 

lasteasutuse koha kasutamine…………………………………………………………………., 

asukohaga Põltsamaa linn ………………….………………………………………………….. 

 

2. Leping on sõlmitud tähtajaga ……………………………..……………………. /kuni lapse 

kooliminekuni. 

 

3. Pooled juhinduvad käesolevast lepingust, koolieelse lasteasutuse seadusest ja muudest 

koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest: 

3.1. Lasteasutuse põhimäärusest; 

3.2. Põltsamaa linna poolt kinnitatud laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja 

väljaarvamise korrast Põltsamaa linnas; 

3.3. Lasteasutuse õppekavast; 

3.4. Lasteasutuse kodukorrast. 

 

POOLTE ÕIGUSED 
4. Vanemal on õigus: 

4.1. tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära temale sobival ajal järgides lasteasutuse 

päevakava; 

4.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates 

ise kaasa nende tingimuste kujundamisele; 

4.3. tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga; 

4.4. saada teavet lasteasutuses toimuvate tegevuste kohta; 

4.5. loobuda hommikusöögist või õhtuootest avalduse alusel ning tingimusel, et last ei ole 

vastava toidukorra ajal lasteasutuses; 

4.6. taotleda avalduse alusel Põltsamaa Linnavalitsuselt toidupäeva maksumuse soodustust. 

 



5. Lasteasutusel on õigus: 

5.1. nõuda vanemalt lasteasutuse päevakava ja kodukorra järgimist ning lapse suhtes 

tervisekaitse nõuete täitmist; 

5.2. nõuda vanemalt lasteasutuse koha maksimaalset kasutamist, lapse haigeksjäämisest 

ja/või kojujätmisest kohest teatamist; lasteasutusest võib laps puududa pikemat aega ainult 

haiguse või vanema puhkuse korral; 

5.3. suunata laps vajadusel erispetsialistide vastuvõtule ja saada tagasisidet vanemalt; 

5.4. nõuda vanemate poolt kaetava osa ja toiduraha tasumist vastavalt kehtestatud 

tasumääradele; 

5.5. vanemapoolsel lepingutingimuste mittetäitmisel laps lasteasutuse nimekirjast välja 

arvata. 

 
POOLTE KOHUSTUSED 
6. Vanem kohustub: 

6.1. tooma lapse lasteasutusse alates……………………..20…. a (kuu ja aasta); 

6.2. teavitama koheselt lasteasutust lapse erivajadustest; 

6.3. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks; 

6.4. kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise 

nõuetest; 

6.5. tasuma Põltsamaa Linnavolikogu poolt kehtestatud vanemate poolt kaetava osa ja 

toiduraha lasteasutuse poolt esitatud arve alusel hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks 

pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele; 

6.6. teatama koheselt lapse puuduma jäämisest; 

6.7. esmakordselt lasteaeda tulles informeerima lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse 

tervislikust olukorrast külastades selleks eelnevalt oma perearsti; 

6.8. mitte tooma lasteasutusse haiget last; 

6.9. teatama nakkushaigusest vältimaks haiguse levikut; 

6.10. teatama lepingu ennetähtaegsest lõppemisest kaks nädalat ette; 

6.11. teatama lapse elukoha, aadressi (rahvastikuregistri järgne aadress) ja nime muutustest 2 

nädala jooksul alates nende vormistamisest; 

6.12. tasuma lasteasutusest lahkumisel vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest 

väljaarvamise kuupäevani. 

 

7. Lasteasutus kohustub: 

7.1. looma lapsele tervisliku kasvu– ja õpikeskkonna lähtuvalt tema ealistest, soolistest ja 

individuaalsetest iseärasustest; 

7.2. esitama vanemale arve järgmise kuu 10. kuupäevaks. Lapse toiduraha arvestamisel 

võtma aluseks toidukordade arvu lasteasutuses ühe kuu jooksul. Lapse lasteasutusest 

puudumisel vanema poolt kaetavat osa ümber ei arvestata. 

 

LEPINGU LÕPETAMINE 
8. Leping lõpeb lepingu tähtaja möödumisel. Lepingut on võimalik lõpetada pooltevahelisel 

kokkuleppel ja see vormistatakse käesoleva lepingu lisana. Lepingu võib lõpetada 

ühepoolselt, kui teine pool ei täida lepingu tingimusi. Lepingu lõpetamisest teatatakse teisele 

poolele ette vähemalt kaks nädalat. 

 

LÕPPSÄTTED 
9. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb lasteasutusele, teine vanemale. 

 

…………………….……………direktor  Vanem 

(asutuse nimi) 

…………………………………………  ………………..………………………… 



……………………………………………  ………………………………………….. 
  /allkiri/       /allkiri/ 

Põltsamaa linn      Elukoht……………………….………… 

…………………………………………….  ………………………………………….. 

Telefon ……………………………………  Telefon……….………………………… 

E-post:…………………………………….  E-post:………………………………….. 

…………………………………………….  …….……………………………………. 

„…..” …………………………... 20.…… a  „…..” ……………….………… 20….. a 


