
 

         KINNITATUD 

Häädemeeste Vallavalitsuse 

15.05.2008.a määrusele nr2 

  Lisa nr 2 

 

 

 

KOHUSTUSTE TÄITMISE LEPING nr...... 

 

 

 

Häädemeestel,       ”.....”.............................200...a 

 

 

Häädemeeste valla esindaja ..........................................................................................,  

(lasteasutuse nimi) 

 

keda esindab juhataja............................................................. (edaspidi lasteaed) ja 

............................................................................................... (edaspidi lapsevanem), 

(ees- ja perekonnanimi) 

kes on käesoleva lepingu poolteks, leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Käesoleva  lepinguga sätestatakse 

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

(lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood) 

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

(elukoht, aadress (sissekirjutus)) 

 

keda esindab lapsevanem 

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

(ees- ja perekonnanimi, isikukood) 

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

(elukoht, kontakttelefon) 

 

lasteaia koha kasutamine....................................................................................... 

(asutuse nimi) 

asukohaga Häädemeeste vald....................................................................................... 

(asutuse aadress) 

 

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 lasteaia põhimäärusest; 

1.3.2 Häädemeeste Vallavalitsuse poolt kinnitatud laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja 

väljaarvamise korrast Häädemeeste vallas; 

1.3.3 lasteaia õppekavast; 

1.3.4 lasteaia kodukorrast. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. POOLTE ÕIGUSED 

 

2.1 Lapsevanemal on õigus: 

2.1.1. tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides; 

2.1.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ka kasvamiseks, aidates 

ise kaasa nende tingimuste kujunemisele; 

2.1.3. tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga; 

2.1.4. saada teavet lasteaia töökorralduse kohta. 

 

2.2. Lasteaial on õigus: 

2.2.1. nõuda tervisekaitse nõuete täitmist; 

2.2.2. nõuda lapsevanematelt lasteaia koha maksimaalset kasutamist, lapse haigeksjäämisest ja/või 

kojujätmisest kohest teatamist. Lasteaiast võib laps puududa pikemat aega ainult haiguse või 

vanema puhkuse korral; 

2.2.3. suunata laps vajadusel erispetsialistide vastuvõtule ja saada tagasisidet lastevanematelt; 

2.2.4. lapsevanema poolsel lepingutingimuste mittetäitmisel või kahekuuse võlgnevuse tekkimisel 

laps lasteaia nimekirjast välja arvata; 

2.2.5. nõuda kohtu kaudu sisse võlgnevused lasteaiakoha kasutamise eest. 

 

3 POOLTE KOHUSTUSED 

3.1 Lapsevanem kohustub: 

3.1.1 tooma lapse lasteaeda alates...............................200... a (kuu ja aasta);  

3.1.2 teavitama koheselt lasteaeda lapse erivajadustest; 

3.1.3 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks; 

3.1.4 kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervise kaitse ning tervise edendamise nõuetest; 

3.1.5 tasuma lapse toidukulu ja vanema poolt kaetavat osa hiljemalt iga kuu ...... kuupäevaks. 

Vastavad summad on võimalik maksta panga kaudu vallavalitsuse arveldusarvele 

nr............................................; 

3.1.6 teatama koheselt lapse puuduma jäämisest; 

3.1.7 esitama perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi ägedate krooniliste põletike ja 

nakkushaiguste puhul kohe pärast lapse tervenemist ning kollektiivi naasmist; 

3.1.8 mitte tooma lasteaeda haiget last; 

3.1.9 teatama nakkushaigusest vältimaks haiguse levikut; 

3.1.10 teatama ennetähtaegsest lepingu lõppemisest kaks nädalat ette; 

3.1.11 teatama lapse elukohaandmete ja nime muutustest 2 nädala jooksul alates nende 

vormistamisest. 

 

3.2 Lasteasutus kohustub: 

3.2.1 pakkuma lapele hoidu ja alushariduse omandamist; 

3.2.2 toetama lapse perekonda, soodustades laste kasvamist ja arendamist; 

3.2.3 hoidma ja tugevdada lapse tervist ning soodustama tema emotsionaalset, kõlbelist, 

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut, arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid 

vajadusi ja iseärasusi. 

 

 

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

 (allkiri)    (allkiri) 

 

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

(asutuse nimi ja esindaja ametikoht)                  (lapsevanema ees- ja perekonnanimi) 

 


