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Palamuse Vallavalitsuse   14.08.2014.a määrusele nr  

 

 

Palamuse valla lasteaed Nukitsamees kohakasutamise leping nr. …….. 

 

Palamusel, “….”………………….. 20..…a. 

 

Palamuse valla lasteaed Nukitsamees, keda esindab direktor ………………………… 

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

(lapsevanema või hooldaja ees- ja perekonnanimi) 

(edaspidi vanem), kes on käesoleva lepingu   poolteks, leppisid kokku  alljärgnevas: 

 

1. Lepingu sisu ja alused 

1.1 Käesoleva lepinguga sätestatakse 

 

……………………………………………………………………………….………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

(lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, registrijärgne  elukoht, tegelik elukoht, kui see 

erineb registrijärgsest elukohast) 

keda esindab vanem 

  

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

(nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon) 

 

lasteasutuse koha kasutamine ja selle eest tasumine asukohaga Suur 6 Palamuse 

alevikus / Kaarepere külas 

1.2. Leping on sõlmitud tähtajaga ………………………… /kuni lapse kooliminekuni. 

1.3. Pooled juhinduvad käesolevast lepingust, koolieelse lasteasutuse seadusest ja 

muudest koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest: 

1.3.1. Palamuse valla lasteaed Nukitsamees  põhimäärusest; 

1.3.2. Palamuse Vallavalitsuse  09.02.2010 määrusest nr  1 “Palamuse valla 

lastead Nukitsamees laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“   

1.3.3. Lasteasutuse õppekavast; 

1.3.4. Lasteasutuse kodukorrast; 

1.3.5 Lasteasutuse juhataja (edaspidi juhataja) haldusaktidest. 

1.4. Vanem kinnitab käesolevale lepingule allakirjutamisega, et on teadlik punktis 1.3 

loetletud dokumentide kehtivusest ja kohustub tutvuma nende muudatuste ja 

täiendustega pärast viimaste avaldamist kehtiva korra järgi. 

2. Lepingus kasutatavad mõisted 

2.1. Toidukulu – lapse poolt kuu jooksul tarbitavate toiduainete arvestuslik kulu 

kroonides, mille arvutamisel võetakse aluseks direktori poolt lasteasutuse hoolekogu 

ettepanekul kinnitatud toidukulu päeva piirmaksumus ning tööpäevade ja toidukordade 

arv kuus, mis saadakse lasteasutuse poolt peetavast lapse lasteasutuses viibimise 

aruandest. Vanemale esitatud arvel kajastub toidukuluna kuus lasteasutuses viibitud 

päevade arv, päeva kuu keskmine maksumus ja summa kokku. Kui lasteasutus ja vanem 



on leppinud kokku osalises toidu tarbimises, siis kajastatakse arvel päeva keskmine 

maksumus vastavalt kokkulepitud toidukordade maksumusele. Toidukulu 

päevamaksumusest moodustab kuni 20% hommikusöök, kuni 50% lõunasöök ja kuni 

30% õhtuoode. 

2.2. Osalustasu õppevahendite maksumuse katmisel (edaspidi osalustasu) -  vanema 

poolt kaetava osa määr, mis tasutakse vastavalt Palamuse Vallavolikogu määrusele 

igakuiselt ning millest kaetakse sihtotstarbeliselt õppevahendite kulusid. Osalustasu 

tasutakse üldjuhul 11 kuu eest aastas, s.t. ei tasuta lasteaia kollektiivpuhkuse ajal 

Vanemale esitatud arvel kajastub osalustasuna kuus lasteasutuses viibitud päevade arv 

ja summa kokku. Osalustasu on seotud lasteasutuses oldud päevade arvuga, päeva 

osaajaline lasteasutuse kasutamine loetakse osalustasu puhul samuti päevaks.  

Kui vanem teatab direktorile ette lapse puudumisest üle 10 tööpäeva või kui laps 

puudub arstitõendi alusel lasteasutusest üle 10 tööpäeva, arvestab direktor osalustasuks 

60% kehtivast osalustasumäärast. Tasutud maksust tehakse tagasimakse või 

tasaarveldus vastavalt kokkuleppele vanemaga. 

3. Tähtajad 

3.1. Leping on sõlmitud kuni lasteasutuse poolt punktis 1.2. kokkulepitud eesmärgi 

saavutamiseni ja hakkab kehtima alates selle allakirjutamisest. 

3.2. Vanem kohustub tooma lapse lasteasutusse ja lasteasutus kohustub lapse vastu 

võtma …………………………20..…a. Vajadusel võib vanem kirjalikult teatada 

lasteasutusele lapse hilisemast lasteasutusse toomisest arvestades punktis 7.2. 

kokkulepitud lasteasutuse lepingust taganemise õigusega. 

3.3. Vanemal on õigus punktis 3.2. kokkulepitud tähtaega edasi lükata kuni ühe kuu 

võrra ilma osalustasu tasumata. Tähtaja edasilükkamisest kuni ühe kuu võrra peab 

vanem informeerima lasteasutust kirjalikult enne punktis 3.2. märgitud tähtaega. 

3.4. Vanema soovi tähtaega edasi lükata pikemalt kui üks kuu käsitleb direktor  

eriolukorrana. Sellisel juhul otsustab direktor, kas taganetakse lepingust ja 

vormistatakse uus avaldus või tasub vanem osalustasu 60% ulatuses iga edasi lükatud 

kuu kohta kuue kuu jooksul. Pikemat edasilükkamist käsitletakse lepingust 

taganemisena. 

4. Lepingus kokkulepitud tasude tasumine 

4.1. Lasteasutus esitab vanemale arve tasumisele kuuluva summa kohta kas 

paberkandjal või elektrooniliselt iga järgmise kuu 10. kuupäevaks. 

4.2.  Vanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks pangaülekandega 

vastavalt arvel toodud rekvisiitidele. Maksekorraldusele märkida selgitusse lapse ees- 

ja perekonnanimi ning arve number. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 25. 

kuupäevaks kas pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele või sularahas 

Palamuse Vallavalitsuse kassasse.  

5. Poolte õigused 

5.1. Vanemal on õigus: 

5.1.1. tuua laps lasteasutusse alates punktis 3.2. kokkulepitud tähtajast ja viia sealt ära 

temale sobival ajal järgides lasteasutuse päevakava ja lahtiolekuaegasid; 

5.1.2. valida kokkuleppel lasteasutusega lapsele sobiv lasteasutuses viibimise aeg; 

5.1.3. tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga; 

5.1.4. saada teavet lasteasutuses toimuvate tegevuste kohta; 

5.1.5. loobuda kirjaliku avalduse esitamisega hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks 

lapse järgmise kuu hommikusöögist, lõunasöögist või õhtuootest vähemalt 

ühekuuliseks kalendriperioodiks tingimusel, et soovitavalt last ei viibi vastava 

toidukorra ajal lasteasutuses;  

5.1.6. nõuda lapse toidukulu ümberarvestamist lapse puudumisele järgneval kuul, kui 

vanem on täitnud lapse puudumise teatamise kohustust õigeaegselt, arvestades punktis 

6.2.5. ja 6.2.6. esitatud tingimusi; 



5.1.8. pöörduda oma õiguste kaitseks pretensioonide ja kaebustega lasteasutuse õpetaja, 

direktori ja Palamuse Vallavalitsuse poole. 

5.2. Lasteasutusel on õigus: 

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

tervisekaitse nõuete täitmist; 

5.2.2. keelduda eelmises punktis nimetatud nõuete mittejärgimisel lapse lasteasutusse 

lubamisest; 

5.2.3.  hakata arvestama osalustasu punktides 4 kokkulepitud tingimustel; 

5.2.4. 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; 

5.2.5. vanema poolt arve mitteõigeaegse tasumise korral arvestada tasumisega 

viivitatud summalt viivist vastavalt võlaõigusseadusele;  

5.2.6. nõuda kohtu kaudu sisse lasteasutuse maksu võlgnevused. 

6. Poolte kohustused 

6.1. Vanem kohustub: 

6.1.1. tooma lapse lasteasutusse punktis 3.2.  kokkulepitud tähtpäeval või teatama 

kirjalikult enne saabuvat tähtpäeva lapse tegeliku lasteasutusse toomise aja vastavalt 

punktile 3.3. ja 3.4.; 

6.1.2. teavitama koheselt lasteasutust lapse erivajadustest; 

6.1.3. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks; 

6.1.4. järgima lasteasutuse päevakava, laste tervisekaitse ning tervise edendamise 

nõudeid ja kodukordast ning kandma vastutust kodukorra rikkumiste eest; 

6.1.5. tasuma vanema poolt kaetav osa hiljemalt kalendrikuu  25. kuupäevaks vastavalt 

punktile 4.2.;  

6.1.6. teavitama lasteasutust koheselt lapse puuduma jäämisest ja tagasitulekust 

arvestades punktides 6.2.5. ja 6.2.6. sätestatuga; 

6.1.7. esitama perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi ägedate krooniliste 

põletike ja nakkushaiguste puhul kohe pärast lapse tervenemist ning kollektiivi 

naasmist; 

6.1.8. mitte tooma lasteasutusse haiget last; 

6.1.9. teatama nakkushaigusest vältimaks haiguse levikut; 

6.1.10. teatama kontaktandmete muutustest 10 tööpäeva jooksul; 

6.1.11. teatama lepingu ennetähtaegsest lõppemisest 10 tööpäeva ette; 

6.1.12. tasuma lasteasutusest lahkumisel vanema poolt kaetava osa kuni lapse 

lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. 

6.2. Lasteasutus kohustub: 

6.2.1. võtma lapse punktis 3.2. kokkulepitud tähtpäeval või vanema poolt kirjalikult 

teatatud tähtpäeval vastu lasteasutusse; 

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

soolistest ja individuaalsetest iseärasustest; 

6.2.3. tutvustama lasteasutuse töökorraldust ning õppe-ja kasvatustegevust, samuti 

avalikustama neid tegevusi puudutavad haldus-ja õigusaktid vastavalt punktile 2; 

6.2.4. tagama vanemale võimluse teatada lapse puudumajäämisest telefoni või e-posti 

vahendusel; 

6.2.5. tegema lapse puudumisel toidukulu ümberarvestuse, kui  lapse puudumisest on 

teatatud puudumisepäeva hommikul kella 9.00-ks (mitteõigeaegsel teatamisel tuleb 

tasuda lapse päeva toidukulu esimese puudutud päeva eest ) 

6.2.6. lapse tagasitulekul lasteasutusse toitlustama last esimesest päevast, kui vanem on 

sellest lasteasutust teavitanud eelneva päeva kella 12.00-ks (mitteõigeaegsel teatamisel 

või teatamata jätmisel toitlustatakse last alates teisest päevast ja vanem peab esimese 

päeva toidu lapsele kaasa andma);  



6.2.7. esitama vanemale arve kas paberkandjal või elektrooniliselt järgmise kuu 10 

kuupäevaks vastavalt punktile 2. 

7. Lepingu lõppemine 

7.1. Vanem võib taganeda lepingust teatades sellest kirjalikult enne punktis 3.2. 

kokkulepitud tähtpäeva saabumist. 

7.2. Lasteasutus võib lepingust taganeda, kui lapsevanem pole toonud last lasteasutusse 

ühe nädala jooksul pärast punktis 3.2 kokkulepitud tähtpäeva saabumist ega teatanud 

kirjalikult lapse hilisemast lasteasutusse toomisest. 

7.3. Vanem võib lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult 10 tööpäeva 

ette. 

7.4. Lasteasutus võib lepingu üles öelda, kui Palamuse Vallavolikogu otsustab 

lasteasutuse töö lõpetamise, teatades sellest vanemale neli kuud enne lasteasutuse 

sulgemist. 

7.5. Leping lõpeb lepingu tähtaja möödumisel.  

7.6. Lepingut on võimalik lõpetada pooltevahelisel kokkuleppel.  

8. Lõppsätted 

8.1. Kõik lepingu muutmise kokkulepped jõustuvad pärast nende allakirjutamist 

mõlema poole poolt või poolte poolt kirjalikult määratud tähtpäeval. Lepingu muutmise 

kokkulepped vormistatakse lepingu lisana. 

8.2. Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad aidlused läbirääkimiste teel. 

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused eesti Vabariigis kehtivate 

õigusaktide kohaselt kohtus. 

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

vanemale. 

8.4 Ametlikuks informatsioonivahetuseks lasteasutuse ja vanema vahel kasutatakse 

lisaks kirjalikule teavitamisele lepingus esitatud e-posti aadressi. 

 

Palamuse valla lasteaed Nukitsamees direktor:  Vanem: 

 

……………………………………….  …………………………………. 

 

Elukoht: ................................... 

 

                  ...................................................... 

 

Telefon……….…………………………..             Telefon: ........................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


