
LISA 2 

Märjamaa Vallavalitsuse 

  30.04.2013 määrusele nr 5 

 

LASTEAIALEPING 

  
Leping nr    /20____ 

                        

Lepingu osapooled: 

 

(Lasteaia andmed) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
______________________________________ 

(lepingu sõlmija nimi) 

isikukood: ___________________________ 

(edaspidi LAPSEVANEM) 
aadress: ______________________________ 

 

____________________________________ 

 

 
sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi LEPING) alljärgnevatel tingimustel: 

 

1. Lepingu objekt 

                                      __________________________________________________ 

                                       (Lapse ees- ja perekonnanimi; isikukood) 

 
Lapsevanem saab lasteaias lapsele päevahoiu ja alushariduse õppekava läbimise võimaluse. 

 

2. Osapoolte kohustused ja õigused 

2.1. Lasteaia töötajate kohustused  

2.1.1. Organiseerida ja viia läbi õppekasvatustööd vastavalt õppekavale, tagada lapse 

päevahoid ning tervise kaitse tema lasteaias viibimise ajal.  

2.1.2. Anda lapsevanemale igakülgset informatsiooni lasteaia tegevuste kohta ja kaasata 

lapsevanemat lasteaia töösse. 

2.1.3. Mitte avalikustada kolmandatele isikutele käesolevas lepingus kajastuvaid 

andmeid, samuti lapselt kuuldut.  

2.1.4. Teavitada vanemat aegsasti muudatustest lasteaia töökorralduses. 

2.2. Lasteaia töötajate õigused 

2.2.1. Käesoleva lepingu lapsevanema poolsete kohustuste mittetäitmisel on direktoril 

õigus käesolev leping ühepoolselt lõpetada ja arvata laps lasteaiast välja.  

2.2.2. Teha ettepanekuid lapsevanemale lasteaia kodukorra ja päevakava täitmiseks. 

2.2.3. Teha muudatusi käesolevas lepingus vastavalt Märjamaa valla õigus-aktidele.  

2.3. Lapsevanema kohustused 

2.3.1. Täita lasteaia kodukorda ja järgida päevakava. 

2.3.2. Teavitada käesolevas lepingus sätestatud andmete muutustest. 

2.3.3. Tasuda Märjamaa Vallavalitsuse kontole valla poolt esitatud arvel näidatud 

kuupäevaks ja summas eelmise kuu lasteaiatasud. 

2.3.4. Enne lepingu lõpetamist tasuda kõik arved.  

2.4. Lapsevanema õigused 

2.4.1. Nõuda lasteaia töötajatelt kohustuste täitmist. 

2.4.2. Teha ettepanekuid lasteaia töö parendamiseks.  

2.4.3. Võtta osa lasteaias korraldatud üritustest ja lastevanemate koosolekutest. 
 

_____________________________   __________________________ 

Direktor      Lapsevanem 
 

 



 

 

3. Lasteaiatasu arvestamine ja tasumine  

3.1. Lasteaiatasu koosneb toitlustus-, koha- ja õppetasust. 

3.1.1. Toitlustustasu (edaspidi toiduraha) kinnitatud direktori ________ käskkirjaga nr 

_____ on _______________eurot päevas (hommikusöök _________ €, lõunasöök 

__________ €  ja õhtuoode _____________ €)  

- Kui laps viibib lasteaias osa päevast arvatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel 

lapse toidupäeva maksumusest maha hommiku- ja/või õhtusöök. 

- Kui laps puudub lasteaiast kindlatel päevadel (nt lapsevanema töögraafik) arvatakse 

lapsevanema kirjaliku avalduse alusel puudutud päevad maha lapse toidupäeva 

maksumusest. 

- Kui lapsevanem annab rühmaõpetajale teada lapse puudumisest järgmisel päeval 

eelneva päeva lõunaks (kell 13.00), siis arvatakse puudutud päev lapse toidupäeva 

maksumusest maha ning vanem ei tasu selle eest. 

- Kui lapsevanem ei ole rühmaõpetajale teatanud lapse puudumisest järgmisel päeval 

eelneva päeva lõunaks (kell 13.00), siis ei arvestata puudutud päeva lapse toidupäeva 

maksumusest maha ning selle eest tuleb tasuda. 

-  

3.1.2. Vanemate poolt kaetava osa kuumäär muude kulutuste (majandamis-, personali- ja 

sotsiaalmaksu kulud) katmisel (edaspidi kohatasu) on 3,5% Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud kuutöötasu alammäärast (Märjamaa Vallavolikogu 18. juuni 2014 määrus nr 

14). 

- Kohatasu, millega lapsevanem osaleb lasteaiakoha muude kulude (majandamis-, 

personali- ja sotsiaalmaksu kulud) finantseerimisel, on kuus 13,65 eurot.  

3.1.3. Vanemate poolt kaetava osa kuumäär õppevahendite kulu katmisel (edaspidi 

õppetasu) on 3,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutöötasu alammäärast (Märjamaa 

Vallavolikogu 18. juuni 2014 määrus nr 14). 

- Õppetasu, millega lapsevanem osaleb lasteaiakohale õppevahendite soetamisel on kuus 

13,65 eurot. 

- Koha- ja õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest (Märjamaa Vallavolikogu 

18. juuni 2014 määrus nr 14). 

3.2. Lasteaiatasu maksmise aluseks on Märjamaa Vallavalitsuse arve, milles näidatakse 

arve tasumise tähtaeg. 

3.3. Arve tasumisel panga kaudu näitab lapsevanem ülekandekorralduse selgituses arve 

kuupäeva ja numbri, mille alusel tasu makstakse. 

3.4. Kui lasteaiatasu ei ole tähtaegselt laekunud, pöördub lasteaia direktor lapsevanema 

poole nõudega likvideerida oma võlgnevus. Kui suusõnaline või telefonitsi esitatud nõue 

tulemust ei anna, saadetakse lapsevanemale kirjalik meeldetuletus nõudega kahe nädala 

jooksul võlgnevus likvideerida ja hoiatus lasteaialeping lõpetada nõude mittetäitmise 

korral.  

3.5. Tähtaja möödumise järel teatab lasteaia direktor likvideerimata võlast Märjamaa 

Vallavalitsust, kellel on õigus pöörduda võla sissenõudmiseks kohtutäituri või kohtu 

poole.  

4. Muud tingimused 

4.1.  Leping jõustub pärast allkirjastamist ___________________________20_____.  

4.2. Koha- ja õppetasu arvestamine algab lepingu jõustumise kuu esimesest päevast 

ning lõpeb lepingu lõpetamise kuu viimase päevaga. Koha- ja õppetasu ei arvestata 

juuni-, juuli- ja augustikuu eest. Toitlustustasu arvestatakse lepingu jõustumise 

päevast. 

4.3. Lasteaiatasu arve saadetakse lepingu sõlmija poolt määratud e-posti aadressile 

__________________________________________________. 
4.4. Käesolevat lepingut muudetakse osapoolte vastastikusel kokkuleppel.  

 



 

_____________________________   __________________________ 

 

Direktor      Lapsevanem 

 

 

 

4.5. Osapoolte vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel tuginedes õigusaktidele.  

4.6. Käesolev leping lõpetatakse, kui lapsevanem on teatanud lepingust taganemisest 

või lasteaia direktor on lepingu lõpetanud vastavalt Märjamaa Vallavalitsuse 

kehtestatud ‚Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja 

väljaarvamise korrale“ (Märjamaa Vallavalitsuse 30. aprilli 2013 määrus nr 5). 

4.7. Käesolev leping koos muudatuste ja lisadega vormistatakse kahes, võrdset 

juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale osapoolele jääb üks 

eksemplar. 

 

5. Lapsevanemate/hooldaja/eestkostja andmed 

 

5.1. Lapse ema ees- ja perekonnanimi _________________________________ 

 

5.2. Telefoninumbrid    ______________, tööl_______________ 

 

5.3. E-posti aadress   _________________________________ 

 

5.4. Lapse isa ees- ja perekonnanimi _________________________________ 

 

5.5. Telefoninumbrid     ______________, tööl_______________ 

 

5.6. E-posti aadress     _________________________________ 

 

 

5.7. Arve tasuja nimi   _________________________________ 

 

5.8. Arve tasuja isikukood  _________________________________ 

 

 Andmed on vajalikud omavalitsusele ning on seotud tulude deklareerimisega.  

 

 

Lepingupoolte allkirjad: 

 

 

_____________________________   __________________________ 

 

Direktor      Lapsevanem 
 

 

 

 

 

 

 




