
Loksa Linnavalitsuse 04.09.2013 määrus nr 2 

„Loksa Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra muutmine“ 

Lisa 2 

 

Lasteaia koha kasutamise leping nr ………… 

 

Loksa,        “…..”...…………… 20… a. 

 

Loksa linn, mida esindab Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktori ....................... isikus ühelt poolt  
(direktori ees- ja perekonnanimi) 

ja lapse seaduslik esindaja (edaspidi: lapsevanem)...........................…………………………… 
 (lapsevanema ees- ja perekonnanimi)

 

teiselt poolt leppisid kokku alljärgnevas: 
 

OBJEKT 

1. Käesoleva lepinguga sätestatakse ………………………………………………………

        
(lapse ees-ja perekonnanimi)

 

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

  
(isikukood)     (elukoht) 

lasteasutuse koha kasutamine Loksa Lasteaias Õnnetriinu, asukohaga ..........................., 

Loksa, Harju maakond. 

2. Pooled juhinduvad käesolevast Lepingust, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Loksa 

Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsuse poolt vastu võetud ning Loksa Lasteaeda 

Õnnetriinu puudutavatest õigusaktidest, Loksa Lasteaia Õnnetriinu põhimäärusest, 

õppekavast ja kodukorrast. 
 

POOLTE KOHUSTUSED 

3. Lapsevanem kohustub: 

3.1 tooma lapse lasteasutusse alates „ … “ ……………… 20…… a. 

3.2 tasuma lasteaia kohamaksu (õppevahendite kulu, osalustasu) ja lapse toidukulu 

maksumuse arvel näidatud tähtajaks, v.a juuli, kui lasteaias on kollektiivpuhkus; 

3.3 teatama õigeaegselt lapse puudumajäämisest; 

3.4 teavitama lasteasutust lapse haigusest; 

3.5 teatama lepingu enne tähtaegsest lõpetamisest vähemalt kaks nädalat ette; 

3.6 kontaktandmete muutumisel teavitama sellest koheselt lapse rühma õpetajat või 

lasteaia direktorit. 
 

4. Lasteasutus kohustub: 

4.1 hoidma ja tugevdama lapse tervist; 

4.2 looma arengusoodsad tingimused lapse ealistest, soolistest ja individuaalsetest 

iseärasustest lähtuvalt; 

4.3 lapse puudumisel tegema toidukulu ümberarvestust järgmisel kuul järgmiselt: 

4.3.1 puudumajäämisest etteteatamisel eelneval tööpäeval kuni kella 13.00.-ni 

arvatakse laps toidult maha alates järgnevast päevast; 

4.3.2 mitteteatamisel tuleb tasuda kahe esimese puudumispäeva eest. 

4.4 lapse toidukulu arvutamisel aluseks võetavate tööpäevade ja toidukordade arv 

saadakse lasteasutuse poolt peetavast laste lasteaias viibimise aruandest; 

4.5 toidukulu päevamaksumusest moodustab: 

  30% hommikusöök 

  50% lõunasöök 

  20% õhtuoode 



4.6 lapse puudumisel õppekulu ja osalustasu ümberarvestust ei tehta. 
 

POOLTE ÕIGUSED 

5. Lapsevanemal on õigus: 

5.1 tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära lapsevanematele sobival ajal lasteasutuse 

päevakava järgides, eelnevalt teavitades sellest rühma õpetajat ja vajadusel ka 

direktorit; 

5.2 tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga; 

5.3 saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta; 

5.4 olla valitud lasteasutuse hoolekogusse; 

5.5 osaleda hoolekogu kaudu lasteasutuses laste arenguks vajalike tingimuste loomisel; 

5.6 lapsevanema vastava avalduse alusel võib laps loobuda hommikusöögist, lõunasöögist 

või õhtuootest. 
 

6. Lasteasutusel on õigus: 

6.1 nõuda lapsevanematelt lasteasutuse päevakava ja sisekorra järgimist ning laste 

 tervisekaitse nõuete täitmist; 

6.2 nõuda lapsevanematelt lasteaia kohamaksu (õppevahendite kulu, osalustasu) ja lapse 

toidukulu maksumuse tasumist v a juuli , kui lasteaias on kollektiivpuhkus; 

6.3 saada teavet lapse puudumise põhjuste kohta. 
 

POOLTE VASTUTUS 

7. Lepingu pooled hüvitavad üksteisele lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega 

 tekitatud kahju. 

8. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks jääb lasteasutusele,  teine 

lapsevanemale. 

9. Leping on sõlmitud tähtajaga ……………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 

Direktori allkiri 

 

…………………………………………………… 

Lapsevanema allkiri 

Direktori nimi ........................................ 

Loksa Lasteaed Õnnetriinu 

Eesnimi: ………………………………………… 

Perekonnanimi:  ………………………………… 

Reg nr: 75023450 Isikukood:  ……………………………………… 

Aadress: ........................ Loksa 74805 

Harju maakond 

a/a 10002025531005  SEB 

Elukoha aadress: 

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

Tel:  688 8155 ; 607 5306 …………………………………………………… 

E-post: lasteaed@loksa.ee Tel: ……………………………………………… 

 E-post:…………………………………………… 

 

  



LEPINGU LÕPETAMINE 

 

10.Teenuse kasutamise lõpetamine …………………………………………………….......... 
(viimane kohalkäimise kuupäev) 

 

11. Lepingu lõpetamise alus …………………………………………………………………. 
 

12.Lõpetamine …………………………………………………………………………........... 

      
(lepingu lõpetamise kuupäev) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Direktori allkiri 

 

…………………………………………………… 

Lapsevanema allkiri 

 

 


